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Szanowni Państwo, 
  
Prosimy o wyrażenie zgody na otrzymywanie od firmy TECHBUD Sp. z o.o.  
faktur w formie elektronicznej. 
 
 

Zgoda na otrzymywanie faktur w formie elektronicznej 
 
Nazwa firmy: ………………………………………………. 

Adres: …………………………………………………………. 

NIP: …………………………………………………………….. 

Kod klienta: ……………………… (wypełnia TECHBUD) 

  
Oświadczam, iż zgodnie z § 3 Rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie przesyłania faktur 

w formie elektronicznej, zasad ich przechowywania oraz trybu udostępniania organowi podatkowemu lub 
organowi kontroli skarbowej z dnia 20 grudnia 2012 r. (Dz.U. z dnia 29 grudnia 2012r., poz 1528) niniejszym 
wyrażam zgodę na wystawianie przez TECHBUD Sp. z o.o. w formie elektronicznej faktur, faktur korygujących 
i duplikatów faktur z tytułu nabywanych przez nas towarów i usług. Podane dane osobowe będą przetwarzane 

przez TECHBUD Sp. z o.o. tylko w celu wystawiania faktur. 
Wystawiane faktury proszę przesyłać na niżej wskazany adres e-mail 

 
adres email:  
 
Proszę o wypełnienie adresu e-mail DRUKOWANYMI LITERAMI 
 
miejscowość:    pieczęć i podpis klienta: 

 
 

 
data: 
 
 
 
 
Podpisany formularz zgody prosimy przesłać w najbardziej dogodnej dla Państwa 
formie: 
  
- zeskanowany na adres email: techbud@techbud.eu, 
- za pośrednictwem poczty na adres TECHBUD Sp. z o.o., ul. Gorzowska 12, 65-127 Zielona Góra 
- faksem na nr 68 470 72 51 
 
1. Zmiany adresu e-mail na który mają być wysyłane e-faktury będą wiążące dla wystawcy faktury dopiero  
po doręczeniu mu informacji o nowym adresie e-mail w formie elektronicznej lub pisemnej. Do tego czasu 
wszelka korespondencja kierowana na dotychczasowy adres e-mail jest uważana za prawidłowo doręczoną  
i wywołuje wszelkie skutki prawne. 
 
2. W przypadku braku możliwości wystawienia dokumentu w formie elektronicznej, wystawca faktur zastrzega 
sobie możliwość wystawiania i przesyłania faktury VAT również w formie papierowej 
  
3. Niniejsza akceptacja może zostać wycofana po przekazaniu odwołania w formie elektronicznej lub pisemnej 
wystawcy faktur ze skutkiem od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu w którym doręczono 
wystawcy faktur odwołanie zgody na przesyłanie faktur w formie elektronicznej

 

 

 

 


