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Miejscowość, Data* 

Nabywca* Wystawca 

Nazwa: Nazwa: Lapp Kabel Sp. z o.o. 

Adres: Adres: ul. Profesjonalna 1  

Biskupice Podgórne 

55-040 Kobierzyce

NIP: NIP: 897-16-21-588

Tel.: Tel.: +48 71 330 6 300

Oświadczenie - Akceptacja faktur wystawianych i przesyłanych w formie elektronicznej 

Niniejsze Oświadczenie zawierane jest na podstawie art. 106m, 106n oraz art. 112 ustawy z 11 marca 
2004 r. o podatku od towarów i usług w sprawie przesyłania faktur w formie elektronicznej, zasad ich 
przechowywania oraz trybu udostępniania organowi podatkowemu lub organowi kontroli skarbowej. 

1. Nabywca oświadcza, że akceptuje wystawianie i przesyłanie przez Wystawcę w formie
elektronicznej (plik PDF): faktur, faktur korygujących, duplikatów faktur, zwanych dalej ,,e-fakturami’’.

2. Nabywca oświadcza, że adresem e-mail właściwym do przesyłania e-faktur jest:*

W przypadku zmiany tego adresu Nabywca zobowiązuje się do pisemnego powiadomienia Wystawcy 
o zmianie.

3. Za moment otrzymania e-faktury uznaje się moment wpływu e-faktury na wskazany przez Nabywcę
adres e-mail. Moment ten jest równoznaczny z momentem wysłania faktury drogą elektroniczną przez
Wystawcę na adres e-mail wskazany przez Nabywcę.

4. Nabywca oświadcza, że zobowiązuje się przesłać potwierdzenie otrzymania faktur korygujących
drogą elektroniczną na adres wskazany w pkt. 5.

5. Wystawca oświadcza, że e-faktury będą wysyłane z adresu e-mail:

info@lapppolska.pl 

W przypadku zmiany tego adresu Wystawca zobowiązuje się do pisemnego powiadomienia Nabywcy 
o zmianie.

6. Akceptacja obowiązuje dla faktur wystawionych do zamówień otrzymanych po dniu złożenia przez
Nabywcę niniejszego oświadczenia.

7. Wystawca jest uprawniony do przesyłania faktur w formie papierowej wyłącznie w przypadku, gdy
przeszkody techniczne lub formalne uniemożliwiają przesyłanie faktur drogą elektroniczną o czym
Wystawca zobowiązany jest powiadomić Odbiorcę przed wysłaniem faktury w formie papierowej.

8. Akceptacja może zostać przez Nabywcę pisemnie cofnięta.

Nabywca 
Podpis, Pieczątka 

Wystawca 
Podpis, Pieczątka 
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