OŚWIADCZENIE
O AKCEPTACJI FAKTUR
PRZESYŁANYCH DROGĄ ELEKTRONICZNĄ
Dane Klienta:
Nazwa: ….......................................................................................................................................................................................
Adres: ….......................................................................................................................................................................................
NIP: …............................................................................................................................................................................................
PESEL: …........................................................................................................................................................................................
Dostawca usługi:
Nazwa:
Miejskie Wodociągi i Kanalizacja Sp. z o.o. w Pile
Adres:
ul. Chopina 2
64-920 Piła
e-mail:
mwik@mwik.pila.pl
NIP:
764 02 01 952
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Działając na podstawie art. 106n Ustawy o podatku od towarów i usług [Dz. U. z 2011 r. Nr 177 poz.1054
ze zm.] wyrażam zgodę na przesyłanie faktur, duplikatów tych faktur oraz ich korekt, w formie elektronicznej
przez Miejskie Wodociągi i Kanalizacja Sp. z o.o. w Pile.
Przyjmuję do wiadomości, że przez wystawienie faktur VAT w formie elektronicznej rozumieć należy udostępnienie
faktury:
− na wskazany przez odbiorcę adres e-mail
− poprzez zapewnienie możliwości pobrania faktury w formacie elektronicznym, za pośrednictwem serwisu
internetowego EBOK pod adresem ebok.mwik.pila.pl.
Za dzień dostarczenia uważa się dzień wysłania faktury w formie elektronicznej na adres e-mail wskazany przez
Klienta.
Przyjmuję do wiadomości, że faktury będą przesyłane z następującego adresu e- mail: ebok@mwik.pila.pl.
Przyjmuję do wiadomości, że korzystanie z serwisu internetowego EBOK umożliwia:
− pobieranie faktur, duplikatów oraz faktur korygujących
− podgląd salda konta
− podgląd historii płatności
Zobowiązuję się przyjmować faktury, o których mowa w pkt.1 niniejszego oświadczenia w formie papierowej, w
przypadku gdy przeszkody techniczne lub formalne uniemożliwią przesłanie faktur drogą elektroniczną.
Proszę o przesyłanie faktur drogą elektroniczną na podany poniżej adres e-mail:

adres e-mail: ….....................................................................................................................................................................
W razie zmiany adresu e-mail zobowiązuję się do niezwłocznego pisemnego powiadomienia o nowym adresie.
Faktury, przesłane na dotychczasowy adres e-mail przed dniem poinformowania Spółki MWiK o jego zmianie, uważa
się za doręczone.
9. Przyjmuję do wiadomości, iż niniejsze oświadczenie może zostać wycofane, w następstwie czego wystawca faktur
traci prawo do wystawiania i przesyłania faktur do odbiorcy drogą elektroniczną, począwszy
od pierwszego dnia miesiąca następującego po otrzymaniu powiadomienia o wycofaniu akceptacji.
10. Niniejsze oświadczenie należy podpisać i dostarczyć do Spółki MWiK:
− wysyłając listem poleconym na adres Spółki: ul. Chopina 2, 64-920 Piła
− przesyłając skan oświadczenia na adres e-mail: mwik@mwik.pila.pl
− przesyłając na nr fax (67) 212 59 30
− poprzez wizytę osobistą w Biurze Obsługi Klienta MWiK
a) w przypadku reprezentowania Klienta przez osoby upoważnione należy dołączyć pełnomocnictwo
do składania oświadczeń woli w imieniu Klienta.

8.

Data ..........................................

Czytelny podpis Klienta ...........................................

