(miejscowość, data)

OŚWIADCZENIE O AKCEPTACJI/COFNIĘCIU AKCEPTACJI*
NA OTRZYMYWANIE FAKTUR W FORMIE ELEKTRONICZNEJ
Odbiorca

Dostawca (wystawca faktury)

Zakłady Azotowe Chorzów S.A.

nazwa firmy:

ul. Narutowicza 15

adres [ulica]

41-503 Chorzów

adres [kod miasto]

NIP 6270011643

NIP:

BDO 000011393

BDO:

1. Zakłady Azotowe Chorzów S.A. z dniem

dzień akceptacji

akceptuje/cofa akceptację* na przesyłanie przez:

nazwa dostawcy

faktur, faktur zaliczkowych, duplikatów faktur oraz ich korekt (zwanych dalej e-Fakturą) w formie elektronicznej.
2. Obowiązującym formatem wystawianych i przesyłanych e-Faktur jest Portable Document Format (PDF). E-Faktury będą przesyłane
jako załącznik do wiadomości e-mail.
3. E-Faktury będą przesyłane przez Dostawcę wyłączenie z adresu poczty elektronicznej:
adres e-mail Dostawcy

4. E-Faktury należy przesyłać do Zakładów Azotowych Chorzów S.A. na adres e-mail: efaktura@azotychorzow.pl
5. Datą otrzymania przez Zakłady Azotowe Chorzów S.A. e-Faktury przesłanej w formie elektronicznej, jest data potwierdzenia
dostarczenia wiadomości wygenerowana przez serwer pocztowy obsługujący wskazany wyżej adres e-mail ( z pkt. 4 niniejszego
Oświadczenia)
6. Zakłady Azotowe Chorzów S.A. zobowiązują się do przyjęcia faktur w formie papierowej w przypadku gdy przeszkody techniczne
lub formalne uniemożliwiają przesłanie dokumentów drogą elektroniczną. Faktura wysłana elektronicznie wyłącza możliwość
wysyłki faktury w formie papierowej i odwrotnie.
7. Przesłanie e-Faktury na adres inny niż wskazany w pkt. 4 niniejszego Oświadczenia, nie stanowi w żadnym przypadku faktu
skutecznego dostarczenia faktury.
8. Odbiorca i Dostawca, każdy we własnym zakresie, zobowiązani są do przechowywania e-Faktur przez okres wymagany prawem
tj.: do upływu przedawnienia zobowiązania podatkowego
9. Odbiorca może w każdym momencie zrezygnować z otrzymywania e-Faktur poprzez złożenie Oświadczenia o akceptacji/cofnięciu
akceptacji na otrzymywanie faktur w formie elektronicznej, wówczas Dostawca, traci prawo do przesyłania faktur w formie
elektronicznej po 14 dniach od daty otrzymania powiadomienia.
10. Odbiorca i Dostawca, każdy we własnym zakresie, zobowiązani są do przechowywania e-Faktur przez okres wymagany prawem
tj.: do upływu przedawnienia zobowiązania podatkowego
11. Zatwierdzone przez uprawnione osoby niniejsze Oświadczenie o akceptacji/cofnięciu akceptacji należy dostarczyć elektronicznie
do Zakładów Azotowych Chorzów S.A. na adres e-mail: zgoda@azotychorzow.pl
Niniejsza akceptacja/cofnięcie akceptacji zostało złożone stosownie do regulacji zawartej w ustawie z dnia 11 marca 2004 r.
o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2018 r., poz. 2174, z późniejszymi zmianami).

(podpis/y Odbiorcy zgodnie z reprezentacją)

* Niepotrzebne skreślić.

(podpis/y Dostawcy zgodnie z reprezentacją)

