……………….............., dnia …………............... roku

.........................................................
/pieczęć firmowa Kupującego/

/miejscowość)

Dla
PPHU EL-KAG ZELEK I WSPÓLNICY SP.J.
ul. Ciepłownicza 82
31-574 Kraków

OŚWIADCZENIE - Faktury PDF
Zgodnie z ustawą z dnia 11 marca 2004r. o podatku od towarów i usług
(Dz. U. z 2004 r., Nr 54, poz. 535 z późn. zm.) dotyczącym przesyłania faktur, duplikatów tych faktur
oraz ich korekt w formie elektronicznej (format PDF)

wyrażam zgodę
na przesyłanie faktur z adresu mailowego …@elkag.pl, na adres: …………….……………….
od dnia ………………………………..
Tym samym upoważniam spółkę P.P.H.U. EL-KAG ZELEK I WSPÓLNICY SP. JAWNA do wystawiania
faktur bez składania podpisu oraz ZOBOWIĄZUJĘ SIĘ do pisemnego comiesięcznego potwierdzania
Zestawienia faktur wysyłanych w postaci PDF i przekazywać je w oryginale.
W razie nie dopełnienia tego obowiązku mamy świadomość, że wysyłanie faktur w postaci
elektronicznej zostanie anulowane oraz że decyzja co do wysyłki faktur do Kupującego w postaci PDF
należy do Sprzedającego i uwarunkowana jest okresem współpracy i terminami spłaty należności.
Niedopełnienie obowiązku uprawniać będzie sprzedawcę do wstrzymania limitu kredytowego.

Oświadczamy, że jesteśmy czynnym podatnikiem VAT.
Nin. Oświadczenie jest ważne bezterminowo. W razie jakiejkolwiek zmiany co do reprezentacji
naszego podmiotu, zmiany adresu e-mail do przesyłania faktur VAT w postaci PDF – zobowiązuję
się powiadomić o tym Sprzedającego. Jednocześnie potwierdzam zapoznanie się oraz akceptuję
Ogólne Warunki Sprzedaży (OWS) oraz Regulamin przesyłania i dokumentowania faktur sprzedaży
w formie elektronicznej obowiązujących w spółce EL-KAG, a znajdujących się na stronie
internetowej www.elkag.pl.
Dane do wystawiania
faktur VAT:
1

………………………………………………………………………………………………………………………………………………
/nazwa firmy i adres lub pieczęć, NIP/

….................................................................................
/ czytelny podpis i pieczątka imienna Kupującego
- osoby upoważnionej zgodnie z KRS/CEIDG
Druk Oświadczenie i Upoważnienie funkcjonują ŁĄCZNIE
Zgodnie z art.13 ust.1 i 2 oraz art.6 ust.1 lit.b i f Rozporządzenia RODO informujemy, że Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest
PPHU EL-KAG Zelek i Wspólnicy Sp.J. Odbiorcy danych, okres przechowywania, sposób i cel przetwarzania danych oraz sposób komunikacji z
Administratorem został zamieszczony na stronie: http://www.elkag.pl/s76-klauzula-informacyjna.html. Proszę zapoznać się z tą informacją.

……………….............., dnia …………............... roku

.........................................................
/pieczęć firmowa Kupującego/

/miejscowość)

UPOWAŻNIENIE
Upoważniam poniższe osoby do reprezentowania wobec PPHU EL-KAG Zelek i
Wspólnicy spółka jawna w następującym zakresie:
składania oświadczeń woli skutkujących zawarciem umowy sprzedaży, odbioru
towarów i dokumentów handlowych, składania oświadczeń woli i wiedzy co do stanu
należności, w tym w potwierdzeniu comiesięcznym „Zestawienie faktur” i wysyłanych
do nas w postaci PDF - jeżeli Kupujący zgodził się na przesyłanie do niego faktur w takiej
postaci.
L.p.

Imię i nazwisko

Nr PESEL

Wzór podpisu
Upoważnionego

Adres e-mail

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.
Na prośbę Sprzedawcy osoba upoważniona winna okazać dowód tożsamości.
Upoważnienie jest ważne bezterminowo. W razie jakiejkolwiek zmiany co do reprezentacji naszego podmiotu,
osób wskazanych w upoważnieniu – zobowiązujemy się powiadomić o tym Sprzedającego.
Jednocześnie potwierdzam zapoznanie się oraz akceptuję Ogólne Warunki Sprzedaży (OWS), znajdujące się na
stronie internetowej www.elkag.pl.

….................................................................................
/ czytelny podpis i pieczątka imienna Kupującego
- osoby upoważnionej zgodnie z KRS/CEIDG
Druk Oświadczenie i Upoważnienie funkcjonują ŁĄCZNIE
Zgodnie z art.13 ust.1 i 2 oraz art.6 ust.1 lit.b i f Rozporządzenia RODO informujemy, że Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest
PPHU EL-KAG Zelek i Wspólnicy Sp.J. Odbiorcy danych, okres przechowywania, sposób i cel przetwarzania danych oraz sposób komunikacji z
Administratorem został zamieszczony na stronie: http://www.elkag.pl/s76-klauzula-informacyjna.html. Proszę zapoznać się z tą informacją.

