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MIEJSKA GOSPODARKA KOMUNALNA Sp. z o.o.
BIURO OBSŁUGI KLIENTA
56-400 Oleśnica ul.11 Listopada 17
tel.71- 396-71-45 bok@mgk.olesnica.pl

OŚWIADCZENIE
O AKCEPTACJI FAKTUR PRZESYŁANYCH DROGĄ ELEKTRONICZNĄ
Dane klienta:
Nazwa Firmy / Imię Nazwisko: ….................................................................
Adres:….......................................................................................................
Telefon kontaktowy .......................................................................................
NIP/ PESEL : …..........................................................................................
1. Działając na podstawie Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 17 grudnia 2010
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) wyrażam zgodę na przesyłanie faktur, duplikatów tych faktur oraz ich korekt, w formie
elektronicznej przez Miejską Gospodarkę Komunalną Sp. z o.o. w Oleśnicy
ul. 11go Listopada 17, 56-400 Oleśnica, NIP 9110004937
2. Przyjmujemy do wiadomości że od momentu podpisania niniejszego oświadczenia, faktury VAT ,
duplikaty oraz korekty VAT, nie będą przesyłane w formie papierowej za pośrednictwem poczty,
lecz tylko za pośrednictwem poczty elektronicznej z adresu korespondencja@mgk.olesnica.pl
3. Zobowiązuję się przyjmować faktury, o których mowa w pkt.1 niniejszego oświadczenia
w formie papierowej, w przypadku gdy przeszkody techniczne lub formalne uniemożliwiają
przesłanie faktur drogą elektroniczną.
4. Formatem faktury w formie elektronicznej będzie plik PDF (Portable Document Format)
5. Proszę o przesyłanie faktur drogą mailową na podany poniżej adres e-mail.
Adres e-mail: ….........................................................................................................................
(proszę wpisać adres e-mail na który mają być przesyłane faktury)
6. W razie zmiany adresu e-mail zobowiązuję się do pisemnego powiadomienia o nowym
adresie.
7. Oświadczam, że mam świadomość, iż niniejsze oświadczenie może zostać wycofane,
w następstwie czego wystawca faktur traci prawo do wystawiania i przesyłania faktur do odbiorcy
drogą elektroniczną, począwszy od dnia następnego po otrzymaniu powiadomienia o wycofaniu
akceptacji.

Data .........................................

Podpis klienta ..........................................

Prosimy o dostarczenie powyższego wypełnionego i własnoręcznie podpisanego oświadczenia
wykorzystując jeden z poniższych sposobów:
• wysyłka skanu dokumentu za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: bok@mgk.olesnica.pl
• dostarczenie osobiste do siedziby Spółki (Biuro Obsługi Klienta)
• wysyłka dokumentu na adres Miejska Gospodarka Komunalna Sp. z o.o. ul.11go Listopada 17,
56-400 Oleśnica z dopiskiem Biuro Obsługi Klienta

Szanowni Usługodawcy
W związku z realizacją kolejnego etapu cyfryzacji rozliczeń naszej firmy,
wychodząc

naprzeciw

sugestiom

wielu

naszych

Klientów,

Miejska

Gospodarka

Komunalna Spółka z o.o. w Oleśnicy zachęca do skorzystania z możliwości otrzymywania
faktur drogą elektroniczną. Przejście na taką formę pozwoli Państwu zaoszczędzić czas
poprzez szybki dostęp do faktur, a także spowoduje rezygnację z kosztownych czynności
związanych z wysyłką dokumentów rozliczeniowych i informacji . W związku z powyższym
prosimy o wypełnienie i dostarczenie znajdującego się na odwrocie dokumentu p.n.
"Oświadczenie o akceptacji przesyłania faktur drogą elektroniczną".
Zachęcamy również do zapoznania się z aplikacją e-bok. Więcej informacji na
stronie internetowej Spółki pod adresem: http://www.mgk.olesnica.pl/e-bok/
Z góry dziękujemy wszystkim Usługodawcą za realizację naszej prośby.

Zarząd MGK Spółka z o.o.
w Oleśnicy

