
 

Wersja TR-02/2018 

OŚWIADCZENIE O AKCEPTACJI PRZESYŁANIA FAKTUR W FORMIE ELEKTRONICZNEJ 
 
Dane klienta (odbiorcy faktury): 
 
Nazwa: …................................................................................................................................................ 
 
Adres:  …................................................................................................................................................ 
 
 …................................................................................................................................................ 
 
NIP : ….................................................               REGON………………………………. 
 
Będąc uprawnionym do reprezentowania podmiotu wskazanego powyżej, biorąc pod uwagę treść art. 106n 
ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług, wyrażam zgodę na wystawianie  
i przesyłanie, w tym udostępnianie, przez TRUMPF POLSKA Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp. 
k. z siedzibą w Warszawie, ul. Połczyńska 111, 01-303 Warszawa, NIP: 783-156-88-76 faktur VAT, 
duplikatów faktur  w formie elektronicznej, sporządzanych zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.  
 
Proszę o przesyłanie faktur elektronicznych drogą mailową na podany poniżej adres e-mail (proszę  
o podanie tylko jednego adresu e-mail): 
……………………………………………………………………………………………………………………………… 
 

Faktury będą przesyłane z adresu e-mail  faktura.tpl@pl.trumpf.com  

 
 
Data wysłania faktury, duplikatu faktury w formie elektronicznej z adresu mailowego TRUMPF POLSKA 
Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp. k. wskazanego powyżej jest równoznaczna z datą jej odbioru 
przez klienta, czego mam świadomość i co niniejszym akceptuje.  
 
Faktury korygujące są wyłączone z formy elektronicznej wysyłki. 
 
W przypadku zaistnienia przeszkód technicznych lub formalnych u wystawcy faktury tj. TRUMPF POLSKA 

Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp. k., które uniemożliwiają przesłanie faktur drogą elektroniczną, 

zobowiązuję się przyjmować faktury w tradycyjnej formie papierowej.  

 

W sytuacji zmiany wskazanego powyżej adresu e-mail właściwego do przesyłania faktur elektronicznych, 

zobowiązuje się do pisemnego powiadomienia o zmianie adresu poczty elektronicznej oraz powiadomienia  

o nowym adresie e-mail.  

 

Oświadczam, że mam świadomość, iż niniejsze oświadczenie może zostać wycofane, w następstwie czego  
wystawca faktur TRUMPF POLSKA Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp. k. utraci prawo  
do wystawiania i przesyłania faktur do odbiorcy drogą elektroniczną, począwszy od dnia następnego po 
otrzymaniu powiadomienia o wycofaniu akceptacji. Cofnięcie zgody musi zostać złożone w formie pisemnej 
przesłane na adres korespondencyjny TRUMPF POLSKA Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp. k. 

lub elektronicznie na adres:  tpl.customerdata@pl.trumpf.com 

 

 

Ponadto wyrażam zgodę na przechowywanie i przetwarzanie przez TRUMPF POLSKA Spółka  

z ograniczoną odpowiedzialnością Sp. k. danych osobowych podanych w niniejszym oświadczeniu w celu 

wysyłania faktur lub duplikatów faktur.  

 
 
Data ......................                    Podpis klienta .......................................... 

           (czytelny podpis osoby upoważnionej zgodnie z reprezentacją w KRS/CEIDG) 
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