
  

OŚWIADCZENIE 
o akceptacji faktur wystawianych i przesyłanych w formie elektronicznej 

 
 

Imię i nazwisko/pełna nazwa instancji _____________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________ 
 
 
Adres: ulica: ___________________________________________ nr budynku _____________ nr lokalu ______________ 
 kod: ____________________ miejscowość: __________________________________________________________ 

 telefon: _______________________________ tel./fax: _________________________________________________ 

 
 

Dla firm: NIP: ____________________________________ Regon: _______________________________________________ 

 
Niniejszym oświadczam, że z dniem__________________________________________________________________________ 

 
1. Wyrażam zgodę na otrzymywanie faktur od firmy mBit Mariusz Krupiński, z którą mam podpisaną umowę na 

świadczenie usług Telekomunikacyjnych w formie elektronicznej. 
2. Oświadczam, że będę odbierał/a faktury elektroniczne pod podanym przez siebie adresem poczty elektronicznej i 

zobowiązuję się do podania natychmiast każdorazowej zmiany tego adresu w formie pisemnej. 
3. W przypadku braku powiadomienia przez Klienta Sprzedawcy, o zmianie adresu e-mail, wszelka korespondencja 

kierowana na dotychczasowy adres e-mail jest uważana za prawidłowo doręczoną i wywołuje wszelkie skutki prawne. 
4. Zobowiązuję się do przechowywania otrzymanych faktur w podziale na okresy rozliczeniowe w dowolny sposób 

zapewniający autentyczność pochodzenia, integralność treści i czytelność tych faktur, łatwość ich odszukania oraz 
bezzwłoczny dostęp do faktur organowi podatkowemu lub organowi kontroli skarbowej. 

5. Jestem świadomy, że mam prawo wycofać zgodę na otrzymywanie e-faktury, co również muszę dokonać w formie 
papierowej i skutecznie dostarczyć do siedziby Sprzedającego. Wiem, że przejście na formę papierową dostarczania 
faktur będzie dodatkowo płatne zgodnie z cennikiem firmy mBit Mariusz Krupiński umieszczonym na stronie 
www.mbit.pl 

6. Wycofanie akceptacji wymaga podania w formie pisemnej danych identyfikacyjnych Klienta zgodnie ze wzorem 
wycofania zgody. 
 

Akceptuję wystawianie i przesyłanie faktur w formie elektronicznej przez Sprzedawcę zgodnie z Rozporządzeniem 
Ministra Finansów z dnia 20 grudnia 2012 r. w sprawie przesyłania faktur w formie elektronicznej, zasad ich 
przechowywania oraz trybu udostępniania organowi podatkowemu lub organowi kontroli skarbowej (Dz. U. 2012. 
1528). Podane dane osobowe będą przetwarzane przez Sprzedawcę w celu przesyłania faktur w formie 
elektronicznej. Podanie danych jest dobrowolne, ale konieczne do rejestracji w systemie faktur w formie 
elektronicznej. Klientowi przysługuje prawo dostępu do treści danych i prawo poprawiania. 

 
Proszę o przesyłanie informacji o wystawieniu faktury elektronicznej na podany przeze mnie adres  e-mail. 
 
Aktualny adres e-mail: ________________________________________________________________________________ 
 

 
 

____________________________________________ 
 

Data i podpis Klienta 

  



  

 
OŚWIADCZENIE 

o braku akceptacji lub cofnięciu zgody na wysyłanie faktur w formie elektronicznej 
 
 
Imię i nazwisko/pełna nazwa instancji _____________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________ 
 
 
Adres: ulica: ___________________________________________ nr budynku _____________ nr lokalu ______________ 
 kod: ____________________ miejscowość: __________________________________________________________ 

 telefon: _______________________________ tel./fax: _________________________________________________ 

 
 

Dla firm: NIP: ____________________________________ Regon: _______________________________________________ 

 
 
 

Nie wyrażam/cofam zgodę na wystawianie e-faktury. Proszę o drukowanie faktur w formie papierowej: 
 

 Raz w roku  Raz w miesiącu 

 
 

Zobowiązuję się do samodzielnego odbierania faktur wystawionych przez firmę mBit z biura firmy mBit lub wyrażam zgodę na 
wysyłanie faktur w formie papierowej na adres korespondencyjny podany  na umowie.  Deklaruję zapłatę za przesyłkę zgodnie z 
poniższym cennikiem: 

 
 Przygotowanie i wysyłka raz w roku wszystkich faktur Klienta listem ekonomicznym 30 zł 

 Przygotowanie i wysyłka raz w roku wszystkich faktur Klienta listem poleconym 35 zł 

 Przygotowanie i wysyłka faktur raz w miesiącu listem ekonomicznym 3 zł 

 Przygotowanie i wysyłka faktur raz w miesiącu listem poleconym 5 zł 

 
 
 
 
 
 

____________________________________________ 
 

Data i podpis Klienta 
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