
           

Miejscowość: ............................................................................................................ Data: ......................................................................

Dostawca e-faktur KAN  Sp. z o.o.; ul. Zdrojowa 51 16-001 Białystok – Kleosin; NIP: 966-13-19-453

..............................................................................................................................

........................................................................................................................................................................................................................

Pesel/NIP: ...................................................................................................................................................................................................

Adres: ...........................................................................................................................................................................................................

........................................................................................................................................................................................................................

E-mail: ..........................................................................................................................................................................................................

   
Oświadczenie o akceptacji faktur otrzymywanych w formie elektronicznej

Działając na podstawie § 3.1. Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 17 grudnia 2010r. w sprawie przesyłania faktur 
w formie elektronicznej, zasad ich przechowywania oraz trybu udostępniania organowi podatkowemu lub organowi 
kontroli skarbowej (Dz. U. Nr 249 poz. 1661) oraz ustawy z  11 marca 2004 o podatku od towarów i usług (Dz. U. nr 
54, poz. 535 ze zm.), informuję, że: 
  
Odbiorca akceptuje faktury otrzymywane w formacie PDF. E-faktury będą przyjmowane pod poniższym adresem e-mail 
i tylko faktury przesłane na ten adres będą traktowane jako oryginały.

  ……………………………………………………………………………………
  (proszę podać adres e-mail utworzony do przesyłania faktur)

W razie zmiany adresu e-mail zobowiązuję się do pisemnego powiadomienia o nowym adresie. Duplikaty faktur do fak-
tur wystawionych i przesłanych w formie elektronicznej, będą przyjmowane w formacie PDF. Korekty faktur do faktur 
wystawionych i przesłanych w formie elektronicznej, będą przyjmowane w formacie PDF. Odbiorca i wystawca faktur 
zobowiązują się przechowywać egzemplarze faktur w formie papierowej lub elektronicznej do upływu terminu przedaw-
nienia zobowiązań podatkowych. W przypadku, gdy przeszkody formalne lub techniczne uniemożliwiają wystawienie lub 
przesłanie dokumentu o którym mowa w pkt 1,2 lub 3 niniejszego oświadczenia, w formie elektronicznej (w szczególno-
ści w przypadku cofnięcia niniejszej akceptacji) wówczas dokument ten powinien zostać przesłany w formie papierowej.

Wystawca oświadcza, iż faktury będą przesyłane z następującego adresu e-mail: efaktura@kan.com.pl

Odbiorca potwierdza, iż faktury VAT, faktury korygujące oraz duplikaty faktur wystawione i przesyłane we wskazanym 
trybie będą uznawane za pochodzące od KAN Sp. z o.o., co potwierdza ich autentyczność.

Oświadczenie obowiązuje od dnia ……………………………… roku.

Niniejsza akceptacja może zostać cofnięta. Wówczas wystawca faktury traci prawo do wystawiania i przesyłania do nas 
faktur w formie elektronicznej od następnego dnia po otrzymaniu zawiadomienia o cofnięciu akceptacji.

         ...............................

                                          

.................................................................................................................

    

ZGODA NA WYSTAWIANIE ELEKTRONICZNEJ 
FAKTURY PRZEZ KAN Sp. z o.o.

Po wypełnieniu formularz należy przesłać na adres KAN Sp. z o.o. ul. Zdrojowa 51; 116-001 Białystok-Kleosin 
                                                                                                                                                                                 z dopiskiem e-faktura.
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