
Załącznik nr 1 do Regulaminu 

 

                                                                                      OŚWIADCZENIE      

 o akceptacji przesyłania faktur w formie elektronicznej 

 

Dane Odbiorcy: 

 

Nazwa:    …………………………………………………………………………………………………. 

Adres:      ………………………………………………………………………………………………… 

                 ………………………………………………………………………………………………… 

NIP:         ………………………………………………………………………………………………… 

Dostawca usługi/towarów: 

Nazwa:    Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Porębie Sp. z o.o. 

Adres:      ul. Ks. Franciszka Pędzicha 12, 42-480 Poręba 

                  biuro@mpwikporeba.pl 

NIP:          649-226-98-27 

 

1. Działając  na podstawie ustawy z dnia 11 marca 2004r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2011r, 

nr17, poz. 1054), a w szczególności przepisy art.,106g ust 3, art. 106h, art.106m, art.106n, art.112a tejże 

ustawy, wyrażam zgodę na przesyłanie faktur, duplikatów tych faktur oraz ich korekt, w formie 

elektronicznej, przez  Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Porębie Sp. z o.o. 

2. Zobowiązuje się przyjmować w/w faktury w formie papierowej, w przypadku gdy przeszkody techniczne 

lub formalne uniemożliwiają przesyłane faktur drogą elektroniczną. 

3. Proszę o przesyłanie drogą mailową na podany adres e-mail: 

 

Adres e-mail:   ………………………………………………………………………………………………………… 

 

4. W razie zmiany adresu email zobowiązuję się do pisemnego powiadomienia o nowym adresie. 

5. Oświadczam, że mam świadomość, iż niniejsze oświadczenie może zostać wycofane w następstwie czego 

wystawca faktur traci prawo do wystawiania i przesyłania faktur do Odbiorcy drogą elektroniczną, 

począwszy od dnia następnego po otrzymaniu powiadomienia o wycofaniu akceptacji. 

 

 

 

Data………………………………..                                                       Podpis odbiorcy……………………………………………………………… 



Załącznik nr 2 do Regulaminu 

 

OŚWIADCZENIE 

o zmianie adresu e-mail 

 

Dane Odbiorcy: 

 

Nazwa:    …………………………………………………………………………………………………. 

Adres:      ………………………………………………………………………………………………… 

                 ………………………………………………………………………………………………… 

NIP:         ………………………………………………………………………………………………… 

Dostawca usługi/towarów: 

Nazwa:    Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Porębie Sp. z o.o. 

Adres:      ul. Ks. Franciszka Pędzicha 12, 42-480 Poręba 

                  biuro@mpwikporeba.pl 

NIP:          649-226-98-27 

 

1. Proszę o dokonanie zmiany adresu e-mail służącego d przesyłania faktur, faktur korygujących i duplikatów 

faktur w formie elektronicznej przez Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Porębie Sp. z 

o.o. 

 

 

 

Aktualny adres e-mail: ……………………………………………………………………………………….  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Data ………………………….                                                     Podpis Odbiorcy …………………………………………… 



Załącznik nr 3 do Regulaminu 

 

 

OŚWIADCZENIE 

O REZYGNACJI Z PRZESYŁANIA FAKTUR W FORMIE ELEKTRONICZNEJ 

 

 

Dane Odbiorcy: 

 

Nazwa:    …………………………………………………………………………………………………. 

Adres:      ………………………………………………………………………………………………… 

                 ………………………………………………………………………………………………… 

NIP:         ………………………………………………………………………………………………… 

Dostawca usługi/towarów: 

Nazwa:    Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Porębie Sp. z o.o. 

Adres:      ul. Ks. Franciszka Pędzicha 12, 42-480 Poręba 

                  biuro@mpwikporeba.pl 

NIP:          649-226-98-27 

 

 

1. Niniejszym odwołuje wcześniej wyrażoną akceptację na przesyłanie przez  Miejskie Przedsiębiorstwo 

Wodociągów i Kanalizacji w Porębie Sp. z o.o. faktur w formie elektronicznej.  

Tym samy proszę o wznowienie przesyłania faktur w wersji papierowej i dostarczanie ich zgodnie z 

obowiązującym cyklem. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Data……………………………………                                                    Podpis Odbiorcy……………………………………………………… 


