telefon: (centrala) 14 66 26 510
fax:
14 66 26 511
strona internetowa: www.rpwikbrzesko.com.pl
e – mail: sekretariat@rpwikbrzesko.com.pl
e – mail: licznik@rpwikbrzesko.com.pl

Rejonowe Przedsiębiorstwo
Wodociągów i Kanalizacji
w Brzesku Sp. z o.o.
ul. Solskiego 13, 32 – 800 Brzesko
NIP: 869 000 30 31

Prosimy o wypełnienie formularza DRUKOWANYMI LITERAMI

OŚWIADCZENIE O WYRAŻENIU ZGODY
NA PRZESYŁANIE FAKTUR DROGĄ ELEKTRONICZNĄ
DANE ODBIORCY USŁUG:

Nabywca nr:
…………………….....................................................

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..…………………………...

(nazwisko i imię/ nazwa firmy – reprezentowana przez)

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..…………………………...

(adres zamieszkania/siedziby)

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..…………………………...

(adres do korespondencji)

NIP1) :

PESEL:
…………………………………………………………………………………..

KRS1) :

……………………………………………………………………….………………..

….……………………………………………………………………………………..

telefon:
….……………………………………………………………………………………..

1. Niniejszym oświadczam, że wyrażam zgodę na wystawianie i przesyłanie przez Rejonowe
Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Brzesku Sp. z o.o. z siedzibą w Brzesku
wszelkich faktur, duplikatów tych faktur oraz ich korekt w formie elektronicznej na poniższy
adres e–mailowy :

Oświadczam, iż zapoznałem się z zasadami wystawiania i przesyłania faktur drogą
elektroniczną szczegółowo opisanych na stronie 2. niniejszego Oświadczenia (…).

………………………………..……………………..

…………………………………..……………………..

……………………………………………………………..…………………………………………………….…………..

(data)

(miejscowość)

(czytelny podpis)

1) dotyczy podmiotów prowadzących działalność gospodarczą
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ZASADY WYSTAWIANIA I PRZESYŁANIA W FORMIE ELEKTRONICZNEJ
FAKTUR, FAKTUR KORYGUJĄCYCH ORAZ DUPLIKATÓW FAKTUR
1. Podstawą prawną wystawiania i przesyłania w formie elektronicznej faktur, faktur korygujących oraz duplikatów
faktur jest Ustawa o podatku od towarów i usług z dnia 11 marca 2004 roku (Dz.U. 2018 poz. 2174).
2. Rejonowe Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Brzesku Sp. z o. o z siedzibą w Brzesku przy
ul. Solskiego 13; 32 – 800 Brzesko, dalej zwane Przedsiębiorstwem, wystawia i przesyła w formie elektronicznej
faktury, faktury korygujące oraz duplikaty faktur w formacie pliku PDF gwarantując autentyczność ich
pochodzenia oraz integralność ich treści.
3. Warunkiem korzystania przez Odbiorcę usług świadczonych przez Przedsiębiorstwo, zwanego dalej Odbiorcą z
możliwości otrzymywania faktur, faktur korygujących oraz duplikatów faktur drogą elektroniczną jest:
 złożenie przez Odbiorcę pisemnego Oświadczenia o wyrażeniu zgody na przesyłanie faktur drogą
elektroniczną.
 posiadanie adresu e – mail;
 zainstalowanie przeglądarki plików PDF (np. bezpłatny program Adobe Acrobat Reader, dostępny
na stronie internetowej: https://get.adobe.com/pl/reader/?promoid=KSWLH;
4. Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przesyłanie faktur drogą elektroniczną powinno zawierać dane pozwalające
zidentyfikować Odbiorcę wraz z podpisem osoby (osób) uprawnionej (uprawnionych) do jego podpisania i
złożenia. Wzór Oświadczenia (…) znajduje się na stronie internetowej www.rpwikbrzesko.com.pl oraz dostępny
jest w siedzibie Przedsiębiorstwa w Brzesku przy ulicy Solskiego 13.
5. Złożenie pisemnego Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przesyłanie faktur drogą elektroniczną oznacza, że
Odbiorca rezygnuje z otrzymywania faktur w formie papierowej. Przedsiębiorstwo zastrzega sobie możliwość
wystawiania i wysyłki faktury w formie papierowej w przypadku awarii systemu informatycznego.
6. Powiadomienie o wystawieniu faktury, faktury korygującej, duplikatu faktury wraz z załączoną fakturą w formie
elektronicznej wysyłane będzie na adres e-mail wskazany przez Odbiorcę. Faktura elektroniczna wysyłana
będzie przez Przedsiębiorstwo tylko i wyłącznie z serwera Przedsiębiorstwa i adresu e-mail:
efaktura@rpwikbrzesko.com.pl. Przedsiębiorstwo zastrzega sobie, że nie ponosi odpowiedzialności za wszelkie
faktury i/lub dokumenty o charakterze finansowym wysyłane z innego serwera, aniżeli wskazany powyżej.
7. Odbiorca zobowiązany jest do utrzymywania aktywnego adresu e-mail określonego w Oświadczeniu o wyrażeniu
zgody na przesyłanie faktur drogą elektroniczną. W przypadku zmiany adresu e-mail, Odbiorca zobowiązany jest
do niezwłocznego złożenia pisemnego Oświadczenia o zmianie adresu-email do przesyłania faktur drogą
elektroniczną. Wzór Oświadczenia (…) znajduje się na stronie internetowej www.rpwikbrzesko.com.pl oraz
dostępny jest w siedzibie Przedsiębiorstwa w Brzesku przy ulicy Solskiego 13. Przedsiębiorstwo zastrzega sobie,
że - w przypadku braku informacji od Odbiorcy o zmianie adresu e-mail - wszelkie faktury, faktury korygujące
oraz duplikaty faktur lub inna korespondencja handlowa kierowana na dotychczasowy adres e-mail wskazany w
Oświadczeniu o wyrażeniu zgody na przesyłanie faktur drogą elektroniczną będzie uważana za prawidłowo
doręczoną i będzie wywoływać skutki prawne.
8. Za dzień dostarczenia do Odbiorcy faktury, faktury korygującej, duplikatu faktury uznawana będzie data wysłania
powiadomienia e-mail, wraz z załączoną fakturą w formacie PDF o której mowa w punkcie powyżej.
9. Odbiorca ma prawo do wycofania zgody na przesyłanie faktur, faktur korygujących oraz duplikatów faktur w
formie elektronicznej. Wzór Oświadczenia (…) znajduje się na stronie internetowej www.rpwikbrzesko.com.pl
oraz dostępny jest w siedzibie Przedsiębiorstwa w Brzesku przy ulicy Solskiego 13.
10. W przypadku zmiany przepisów prawa, które regulują zasady wystawiania i przesyłania faktur, korekt faktur oraz
duplikatów faktur w formie elektronicznej, Przedsiębiorstwo zmieni niniejsze Zasady (…) oraz udostępni
przedmiotową informację na swojej stronie internetowej. Zmiany powszechnie obowiązujących przepisów prawa,
nie będą wymagać żadnej akceptacji przez Odbiorcę.
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