
Oświadczenie o akceptacji Faktur przesyłanych drogą elektroniczną 

Akceptujący – Dane odbiorcy (nabywcy): 
 
Nazwa : ……………………………………………………………………….….……..…… 
 
Adres: ………………………………………………………………………..…….………. 
 
NIP:…………………………………………………………………………….…….……… 
 
Tel: ………………………………………………………………………….……..………… 

Wystawiający Fakturę – Dane sprzedawcy usługi/towaru: 
 

Przedsiębiorstwo Techniczno Handlowe CERTECH Jan Kuca, Jerzy Motyka Spółka 
Jawna ul. Fabryczna 36, 33-132 Niedomice, NIP: 8731013748, tel: 14 692 66 76 do 79 

 
1. Działając na podstawie przepisów ustawy z dnia 11 marca 2004r. o podatku od towarów i usług (t. j. Dz. U. z 

2018 r. poz. 2174 ze zm.), wyrażam zgodę na przesyłanie Faktur, duplikatów tych Faktur oraz ich korekt w 

formie elektronicznej przez Przedsiębiorstwo Techniczno Handlowe CERTECH Jan Kuca 

Jerzy Motyka Spółka Jawna.  
2. Zobowiązuje 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. W przypadku przesłania Faktury w formacie PDF na wskazany poniższy adres e-mail odbiorcy za moment 

dostarczenia Faktury uznajemy moment zarejestrowania wysyłki na serwerze wystawiającego Fakturę. Z 

kolei w przypadku Faktur udostępnianych na serwerze za pośrednictwem platformy internetowej uznajemy, 

że momentem otrzymania Faktury, czy też Faktury korygującej będzie udostępnienie Faktury/Faktury 

korygującej na platformie B2B pod adresem https://b2b.certech.com.pl 

 

  Proszę o przesyłanie Faktur drogą elektroniczną do siedziby/centrali na podany 

poniżej adres e-mail: 

 

………………………………….……………………………………………………...  
/adres e-mail/ 

 

  Proszę o przesyłanie Faktur do oddziału drogą elektroniczną na podany poniżej adres 

e-mail: 

 

………………………………….……………………………………………………...  
/adres e-mail/ 

 
 * Faktury będą pobierane z platformy B2B pod adresem https://b2b.certech.com.pl 
 
 

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

/imię i nazwisko osoby lub osób upoważnionej/ych do platformy B2B/ 

 
4. W razie zmiany adresu e-mail zobowiązuję się do niezwłocznego, pisemnego powiadomienia o nowym 

adresie.  
5. Oświadczam, że mam świadomość, iż niniejsze oświadczenie może zostać wycofane, w następstwie 

czego wystawca Faktur traci prawo do wystawiania i przesyłania Faktur do odbiorcy drogą 

elektroniczną, począwszy od dnia następnego po otrzymaniu powiadomienia o wycofaniu akceptacji. 
 
 
Data …………………………. 

 
 
 
Podpis klienta……………………….. 

/nabywcy/ 



*wybór tej opcji jest traktowany jako nadrzędny w stosunku do dwóch opcji powyżej nawet jeżeli zostały 

oznaczone i wypełnione 


