OŚWIADCZENIE
O AKCEPTACJI FAKTUR PRZESYŁANYCH DROGĄ ELEKTRONICZNĄ

DANE (wypełnić drukowanymi)
Imię i Nazwisko:………………………………………………………………………………………..
Adres (ulica, kod pocztowy): .……………….………………………………………………………..
……………………….………………………………………………….
Oświadczam, że zgodnie z Ustawą z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz.U. z 2017r. poz.
1221)
niniejszym wyrażam zgodę
na wystawianie przez Państwową Wyższą Szkołę Zawodową im. Hipolita Cegielskiego w Gnieźnie
(dalej PWSZ w Gnieźnie) w formie elektronicznej faktur, duplikatów tych faktur, ich korekt oraz wezwań do
zapłaty z tytułu usług świadczonych na moją rzecz.
Akceptuję, że faktury, duplikaty tych faktur, ich korekty oraz wezwania do zapłaty z tytułu usług świadczonych na
moją rzecz mogą być wystawiane przez PWSZ w Gnieźnie w postaci pliku zapisanego w formacie PDF i
przesyłane do mnie za pośrednictwem poczty elektronicznej (e-mail).
Wskazuję następujący adres poczty e-mail przeznaczony do otrzymywania faktur elektronicznych, duplikatów, ich
korekt oraz wezwań do zapłaty wystawianych przez PWSZ w Gnieźnie:
…………………………….……………………………..
Jednocześnie przyjmuję do wiadomości i akceptuję, że:
1)

Zmiana adresu e-mail przeznaczonego do otrzymywania faktur elektronicznych, duplikatów, ich korekt oraz
wezwań do zapłaty wystawianych przez PWSZ w Gnieźnie wymaga powiadomienia PWSZ w Gnieźnie w
formie pisemnej. Zmiana adresu e-mail nastąpi od następnego dnia, w którym PWSZ w Gnieźnie otrzyma
stosowne zawiadomienie

2)

W przypadku nie poinformowania PWSZ w Gnieźnie o zmianie adresu e-mail, PWSZ w Gnieźnie
nie ponosi odpowiedzialności za nieskuteczne dostarczenie wystawionych dokumentów.

3)

W przypadku gdy przeszkody formalne lub techniczne uniemożliwią wystawienie lub przesłanie w/w
dokumentów o których mowa w niniejszym oświadczeniu, zobowiązuję się przyjmować je w formie
papierowej.

4)

Niniejsza zgoda może zostać w każdym momencie cofnięta. W przypadku cofnięcia zgody kolejne
dokumenty będą wystawiane przez PWSZ w Gnieźnie w formie papierowej, poczynając od dnia
następującego po dniu, w którym PWSZ w Gnieźnie otrzyma oświadczenie o cofnięciu zgody na
otrzymywanie faktur w formie elektronicznej, duplikatów tych faktur, ich korekt oraz wezwań do zapłaty.

……………………………………..………….
Data i podpis osoby składającej oświadczenie

