
                                             
 

1 PEARL CROWN Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, ul. F. Stróżyoskiego 13C/3, 60-688 Poznao, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy 
Poznao - Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000457504, NIP: 972 124 35 94, REGON 302396926, 
której kapitał zakładowy wynosi 50 000 PLN (wniesiony w całości).  

 

………………………………………………..…………….  
miejsce i data    

PEARL CROWN Sp. z o.o.  
ul. F. Stróżyoskiego 13C/3 
60-688 Poznao 

OŚWIADCZENIE 
o akceptacji faktur wystawianych i przesyłanych w formie elektronicznej 

Dane identyfikacyjne firmy (klienta): 

 Nazwa firmy: …………………………………………………………………………………………  

Adres:  …………………………………………………………………………………………………… 

NIP:            

Działając na podstawie § 3 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 17 grudnia 2010 r. w sprawie 

przesyłania faktur w formie elektronicznej, zasad ich przechowywania oraz trybu udostępniania organowi 

podatkowemu lub organowi kontroli skarbowej (Dz.U. 2010, Nr 249, poz. 1661) niniejszym zawiadamiam, że z 

dniem ………………….………………………………  

1. Akceptuję wystawianie i przesyłanie mi faktur VAT, duplikatów faktur VAT w formie elektronicznej . 

2. Otrzymałem/ otrzymałam informację, że wystawiane faktury będą wysyłane w postaci pliku w 
formacie PDF załączonego do wiadomości e-mail, oraz że wiadomości e-mail będą zawsze wysyłane z 
adresu w domenie PEARL CROWN (…@pearlcrown.eu)  

3. Zobowiązuję się przyjmowad dokumenty, o których mowa w pkt. 1 niniejszego oświadczenia w 
formie papierowej, w przypadku, gdy przeszkody formalne lub techniczne uniemożliwią PEARL CROWN 
Sp. z o.o. wystawienie, czy przesłanie ich w formie elektronicznej.  

Oświadczam, iż przyjmuję do wiadomości i zgadzam się, aby cofnięcie akceptacji wystawiania i przesyłania 

faktur w formie elektronicznej skutkowało utratą przez wystawcę faktur prawa do wystawiania i przesyłania mi 

faktur w formie elektronicznej z upływem 30 dni po dniu, w którym wystawca faktur otrzymał powiadomienie o 

cofnięciu akceptacji. Oświadczenie musi mied formę pisemną i byd przesłane pocztą oraz doręczone na adres 

siedziby wystawcy faktur. 

Proszę o przesyłanie faktur w formie elektronicznej na podany przeze mnie poniżej adres e-mail. 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
Aktualny adres e-mail: (Prosimy o wypełnienie drukowanymi literami)  

W razie zmiany adresu e-mail zobowiązuję się do pisemnego lub elektronicznego powiadomienia wystawcy 

faktur o nowym adresie, przesyłając formularz „Zmiana adresu e-mail”. Zmianę adresu e-mail uważa się za 

skuteczną od chwili przesłania przez wystawcę faktur pierwszej faktury na nowy adres e-mail. Wystawcy 

przysługuje prawo odmowy akceptacji zmiany adresu e-mail.  

 

Data otrzymania oświadczenia przez                             Pieczęd firmy oraz podpis osoby  

           PEARL CROWN Sp.z o.o.                                                   upoważnionej do reprezentowania podmiotu: 

 

       ……..…-……..…-…………     ………………………..…………………………………………………… 


