OŚWIADCZENIE O AKCEPTACJI DOKUMENTÓW PRZESYŁANYCH W FORMIE ELEKTRONICZNEJ
Dane Klienta (Odbiorcy):
Imię i nazwisko / Nazwa firmy*: ……………………………………………………….................................................................
Adres: ….................................…..............................................................................................................................
PESEL: ….................................…..............................................................................................................................
(dotyczy osób fizycznych, indywidualnej działalności gospodarczej, wspólników spółek cywilnych)

NIP: ………………………………………………………………………
Dane Wystawcy (Sprzedawca):
Urząd Dozoru Technicznego
ul. Szczęśliwicka 34 , 02-353 Warszawa, NIP: 522-000-46-17
1. Działając na podstawie art. 2 pkt 32, art. 106n ustawy z 11 marca 2004 r. o podatku
od towarów i usług (Dz. U. 2017 poz. 1221 z późniejszymi zmianami) oraz art. 218, 232 oraz 233 Dyrektywy
Rady 2006/112/WE z dn. 28 listopada 2006 roku wyrażam zgodę na przesyłanie przez Urząd Dozoru
Technicznego : rachunków, faktur oraz ich korekt i ich duplikatów w formie elektronicznej;
2. Przyjmuję do wiadomości, że dokumenty, o których mowa w pkt. 1, wysyłane będą wyłącznie z adresu email: finanse@udt.gov.pl
3. Przyjmuję do wiadomości, że dokumenty wymienione w punkcie 1 będą wysyłane w formacie pdf.
4. Proszę o przesyłanie dokumentów wymienionych w pkt 1, drogą mailową na adres e-mail:
….......................................................................................................................................................

5. Zobowiązuję się przyjmować dokumenty, o których mowa w pkt. 1 niniejszego oświadczenia
w formie papierowej, w przypadku gdy przeszkody techniczne lub formalne uniemożliwiają przesłanie
dokumentów drogą elektroniczną.
6. Za datę otrzymania dokumentów, o których mowa w pkt. 1, przyjmuję datę wejścia wiadomości e-mail z
załączonymi dokumentami na serwer pocztowy Klienta (Odbiorcy). Jednocześnie moment ten jest
momentem potwierdzenia otrzymania dokumentów.
7. W przypadku zmiany adresów e-mail, o których mowa w pkt 2 i 4 strony zobowiązują się do pisemnego
powiadomienia o nowym adresie drogą pocztową lub mailową.
8. Oświadczam, że niniejsza zgoda może zostać wycofana w każdej chwili w następstwie czego Wystawca
dokumentów, o których mowa w pkt. 1, traci prawo do przesyłania ich do Klienta (Odbiorcy) drogą
elektroniczną, w terminie 30 dni od dnia następującego po dniu, w którym otrzymał zawiadomienie od Klienta
(Odbiorcy) o cofnięciu zgody.

Data i podpis osoby upoważnionej Klienta (Odbiorcy): …………………....................................................................

