
 …………………….…………………………… 
 miejscowość, data 

 
Dostawca: 
SOLUMUS Spółka Akcyjna Spółka Komandytowo - Akcyjna 
ul. Armii Krajowej 34/5, 09-410 Płock 
NIP: 7743204548; REGON: 142996044; KRS: 0000751370 
 
Nabywca:  
Firma przedsiębiorcy / nazwa:……………….……………………………………………….…..….. 

Siedziba i adres: ……………………………………………………………………………………………… 

NIP: ……………………………………………..      REGON1: …………………………………………….. 

 
Oświadczenie o akceptacji faktur w formie elektronicznej 

  
1. Niniejszym działając w imieniu Nabywcy jako umocowany(i) do reprezentacji przedstawiciel(e) 

akceptuje(my) wystawianie i przesyłanie przez Dostawcę faktur VAT w formie elektronicznej, zgodnie  
z art. 106n ustawy z dnia 11 marca 2004 r o podatku od towarów i usług. 

2. Fakturą elektroniczną jest faktura w formie elektronicznej wystawiona i otrzymana w dowolnym 
formacie elektronicznym (zgodnie z przepisem art. 2 pkt 32 ustawy o podatku od towarów i usług).  

3. Faktury elektroniczne mogą być przesyłane pod warunkiem uprzedniej akceptacji ich przesyłania przez 
Nabywcę, zapewnienia autentyczności pochodzenia i integralności treści i czytelności faktury jak 
również ich odpowiedniego przechowywania (zgodnie z wymogami określonymi w art. 106m ustawy  
o podatku od towarów i usług).  

4. Dostawca zobowiązuje się do przesyłania faktur w formie elektronicznej na następujący adres e-mail  
 
Nabywcy: …………………………………………………………………………………………….. od dnia ………………………………… 
 z następującego adresu e-mail Dostawcy: e-faktury@solumus.pl.  

5. W przypadku zmiany jakichkolwiek danych Nabywcy zawartych w niniejszym Oświadczeniu (w tym 
adresu email wskazanego w pkt 4) Nabywca zobowiązuje się do niezwłocznego przekazania Dostawcy 
aktualnych danych. 

6. Nabywca akceptuje, iż w przypadku braku powiadomienia o zmianie adresu e-mail, wszelka 
korespondencja kierowana na dotychczas obowiązujący adres e-mail jest uważana za prawidłowo 
dostarczoną i wywołuje wszelkie skutki prawne.  

7. Dostawca traci prawo do przesyłania wystawionych faktur w formie elektronicznej od dnia 
następującego po doręczeniu mu oświadczenia Nabywcy o wycofaniu akceptacji na wystawianie  
i przesyłanie faktur w formie elektronicznej. Od tego momentu wystawione faktury powinny być 
wysyłane Nabywcy pocztą w formie papierowej.  

8. Wycofanie akceptacji przysyłania faktur VAT w formie elektronicznej może nastąpić w drodze pisemnej 
na adres korespondencyjny Dostawcy (tj. SOLUMUS Spółka Akcyjna S.K.A. ul. Zdrojowa 40,  
02-927 Warszawa) lub formie elektronicznej na wskazany w pkt 4 niniejszego Oświadczenia adres e-mail 
Dostawcy.   

9. Wskazane przez Nabywcę dane będą przetwarzane przez Dostawcę w celu przesyłania faktur w formie 
elektronicznej. Podanie danych jest dobrowolne, ale konieczne do przesyłania faktur we wskazanej 
formie. Nabywcy przysługuje prawo dostępu do wskazanych danych oraz prawo ich poprawiania.  
 

 
 
 
 
…………………….……………………………………          …………………….…………………………………… 
(pieczęć firmowa Nabywcy)                                                                            (podpis(y)2 

 
1 Dotyczy Nabywców prowadzących działalność gospodarczą uwidocznionych w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności   Gospodarczej 

jak i wpisywanych do krajowego rejestru sądowego.  
2  Podpis(y) osoby(ób) umocowanej(ych) do reprezentacji Nabywcy. 
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