„Warmia i Mazury regionem zjednoczonej Europy”

OŚWIADCZENIE O WYRAŻENIU ZGODY
NA WYSTAWIANIE I PRZESYŁANIE FAKTUR W FORMIE
ELEKTRONICZNEJ
Kętrzyn dn. ………………… r.
Dane Klienta
Imię i nazwisko Klienta / reprezentanta Klienta ………………………………….………………
Funkcja reprezentanta Klienta …………………………………….………………………………
Firma ……………..……………………………………………………..…………………………
……………………………………………………………………………………………..………
Adres ………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………..………………………
Tel. kontaktowy ……………………………………………………………………………………
Zasady wystawiania, przesyłania i przechowywania faktury elektronicznej
1. Formatem faktury w formie elektronicznej jest PDF (Portable Document Format).
2. Do podglądu oraz weryfikacji przesłanej faktury służy bezpłatne oprogramowanie „Adobe Acrobat Reader",
które Klient pobierze i zainstaluje we własnym zakresie. Oprogramowanie dostępne do pobrania na stronie
http://get.adobe.com/reader/.
3. Formularz zgody na otrzymywanie faktur w formie elektronicznej powinien zawierać dane pozwalające
zidentyfikować Klienta oraz zostać poświadczony jego podpisem.
4. Faktury mogą być wystawiane i przesyłane w formie elektronicznej od dnia następującego po dniu, w którym
Spółdzielnia otrzymała prawidłowo wypełniony formularz akceptacji.
5. Klient jest uprawniony do wycofania akceptacji zgodnie z §3 ust. 2 rozporządzenia w sprawie przesyłania faktur
w formie elektronicznej, zasad ich przechowywania oraz trybu udostępniania organom podatkowym lub organowi
kontroli skarbowej. W przypadku wycofania akceptacji, Klient powinien powiadomić Spółdzielnię o wycofaniu
zgody pisemnie.
6. Wycofanie akceptacji wymaga podania w formie pisemnej danych identyfikacyjnych Klienta.
7. Akceptacja nie wyłącza prawa Spółdzielni do wystawiania i przesyłania faktur w formie papierowej.
8. Klient zobowiązany jest do przechowywania otrzymanych faktur wyłącznie w formie elektronicznej, w sposób
określony w §6 rozporządzenia.
9. Faktura w formie elektronicznej będzie dostarczana do Klienta z adresu www.smpionierketrzyn.pl
za pośrednictwem systemu E-Usług.
10. W przypadku braku powiadomienia przez Klienta Spółdzielni, o awarii systemu, wszelka korespondencja
kierowana na indywidualne konto jest uważana za prawidłowo doręczoną i wywołuje wszelkie skutki prawne.
11. Spółdzielnia jest administratorem danych osobowych Klienta, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia
1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. nr 101 poz. 926 z późn. zm.). Dane osobowe Klienta będą
przetwarzane przez administratora w celu realizacji usługi, o której mowa w niniejszym dokumencie. Klientowi
przysługuje prawo dostępu do swoich danych osobowych oraz prawo ich poprawiania.

Akceptuję wystawianie i przesyłanie przez Spółdzielnie Mieszkaniową „PIONIER” w Kętrzynie
faktur w formie elektronicznej zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 20 grudnia
2012 r. w sprawie przesyłania faktur w formie elektronicznej, zasad ich przechowywania oraz
trybu udostępniania organom podatkowym lub organowi kontroli skarbowej (Dz. U. 2012 r.,
poz. 1528) wydanym na podstawie art. 106 ust. 10 i 11 ustawy z dnia 11 marca 2004 roku
o podatku od towarów i usług. Podane dane osobowe będą przetwarzane przez Spółdzielnię
w celu przesyłania faktur w formie elektronicznej. Podanie danych jest dobrowolne,
ale konieczne do rejestracji w systemie faktur w formie elektronicznej. Klientowi przysługuje
prawo dostępu do treści danych i prawo poprawiania.
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OŚWIADCZENIA KLIENTA
1. Niniejszy formularz stanowi zgodę na wystawianie i przesyłanie przez Spółdzielnię
Mieszkaniową „PIONIER” w Kętrzynie lub podmiot upoważniony przez Spółdzielnie
Mieszkaniową „PIONIER” w Kętrzynie faktur w formie elektronicznej w rozumieniu
Rozporządzenia oraz akceptację „Zasady korzystania z systemu E-usług Spółdzielni
Mieszkaniowej
„PIONIER”
w
Kętrzynie”,
dostępnego
na
stronach
www.smpionierketrzyn.pl, które są integralną częścią akceptacji.
2. Potwierdzam, że momentem otrzymania przez nas faktury wystawionej przez Spółdzielnię
Mieszkaniową „PIONIER” w Kętrzynie w formie elektronicznej będzie momentem
udostępnienia na indywidualnym koncie Klienta w systemie E - Usług na stronie
www.smpionierketrzyn.pl tej faktury (nie później niż do 20 - go każdego miesiąca).

……………………………………………
(czytelny podpis)

