…………………………………………………………….
Miejscowość i data

OŚWIADCZENIE O WYRAŻENIU ZGODY NA WYSTAWIANIE I PRZESYŁANIE FAKTUR
W FORMIE ELEKTRONICZNEJ
Odbiorca usług:
Imię i nazwisko/Nazwa firmy ………..………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Adres: …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
PESEL/ NIP w przypadku firmy:………………………………………………………………………………………………………………………
Telefon kontaktowy: ……………………………………………………………………………………………………………………………………..
Dostawca usług:
GOKOM INFRASTRUKTURA Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
ul. Suszyckich 9
36-040 Boguchwała
NIP: 5170362928
1. Oświadczam, że wyrażam zgodę na wystawianie i przesyłanie faktur, duplikatów tych faktur oraz ich
korekt,
w formie elektronicznej przez GOKOM INFRASTRUKTURA Sp. z.o.o. z siedzibą w Boguchwale, zgodnie
z zapisami ustawy o podatku od towarów i usług z dnia 11 marca 2004 r. (tekst jedn. Dz.U. z 2018 r. poz.
2174 z późn. zm.).
2. Zobowiązuję się przyjmować faktury, o których mowa w pkt.1 niniejszego oświadczenia w formie
papierowej, w przypadku, gdy przeszkody techniczne lub formalne uniemożliwiają przesłanie faktur drogą
elektroniczną.
3. Potwierdzam, że momentem otrzymania faktury wystawionej przez GOKOM INFRASTRUKTURA Sp. z. o.o.
w formie elektronicznej z domeny e-faktura@infrastruktura.go-kom.pl będzie data wpływu wiadomości na
wskazany niżej adres e-mail.
Proszę o przesyłanie faktur drogą mailową na podany poniżej adres e-mail:

Adres e-mail:
W przypadku zmiany wyżej wymienionego adresu e-mail zobowiązuje się do pisemnego powiadomienia
o zmianie adresu poczty elektronicznej przesłanego na adres GOKOM INFRASTRUKTURA Sp. z o.o.
ul. Suszyckich 9, 36-040 Boguchwała lub elektronicznie na adres: a.stopyra@go-kom.pl,
w terminie 7 dni od dnia dokonania przedmiotowej zmiany.
W przypadku nie wywiązania się z tego obowiązku faktury wysyłane na wyżej podany adres e-mail będą
uznawane za skutecznie doręczone.

………………………………………………………………………………..
Czytelny podpis odbiorcy usług lub osoby upoważnionej

Informacja o możliwości i skutkach cofnięcia zgody.
Niniejsza zgoda na otrzymywanie faktur w formie elektronicznej może zostać w każdym momencie cofnięta.
W przypadku cofnięcia zgody kolejne faktury będą wystawiane przez GOKOM INFRASTRUKTURA Sp. z o.o.
w formie papierowej, poczynając od dnia następującego po dniu, w którym GOKOM INFRASTRUKTURA
Sp. z o.o. z siedzibą w Boguchwale otrzyma oświadczenie o cofnięciu zgody na otrzymywanie faktur w formie
elektronicznej. Cofnięcie zgody musi być złożone w formie pisemnej i przesłane na adres GOKOM
INFRASTRUKTURA Sp. z o.o. ul. Suszyckich 9 , 36-040 Boguchwała lub w formie elektronicznej na adres email: a.stopyra@go-kom.pl

………………………………………………………………………………..
Czytelny podpis odbiorcy usług lub osoby upoważnionej

