
 

 

1 Formularz wypełniony i podpisany przez osobę uprawnioną/ osoby uprawnione do reprezentacji Odbiorcy prosimy przesłać faksem pod nr +48 22 520 26 81, pocztą elektroniczną w 

postaci skanu na adres: fleet@amicenergy.pl lub pocztą/kurierem na adres AMIC POLSKA sp. z o.o., Dział Obsługi Klienta Flotowego, ul. Ogrodowa 58, 00-876 Warszawa 
2 Prosimy podać dokładną nazwę; w przypadku osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą na podstawie wpisu do Centralnej Ewidencji Informacji o Działalności Gospodarczej 
prosimy podać imię i nazwisko oraz nazwę, pod którą ta działalność jest prowadzona. 
 

………………………………,   ……………………………… 
(miejscowość , rok, miesiąc i dzień sporządzenia) 

 

 

AMIC POLSKA sp. z o.o. 

ul. Ogrodowa 58 
00-876 Warszawa 
NIP: 527-17-11-106 
(dalej zwana „Sprzedawcą”) 

 

 

 

 

 

Oświadczenie o wyrażeniu zgody na stosowanie przez Sprzedawcę faktur elektronicznych1
 

 

 

 

1. Działając w imieniu i na rzecz: 

 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

(nazwa/ firma) 2 

 
…………………………………….……………………….…………………………………………………………………………………………………………… 

(siedziba/ adres: ulica, numer domu/numer lokalu, miejscowość, kod pocztowy) 
 

(NIP) …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. , zwanego dalej „Odbiorcą”, 

będąc skutecznie i ważnie umocowanym/i do reprezentacji Odbiorcy, mając pełną świadomość konsekwencji prawnych 
podania nieprawdziwych danych lub/i złożenia niezgodnych z prawdą oświadczeń, stosownie do art. 106n ustawy z dnia 11 
marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (tekst jedn. Dz. U. z 2011 r. Nr 177, poz. 1054 ze zm.), zwanej dalej „Ustawą”, 
wyrażam/y zgodę na stosowanie, w tym przesyłanie i udostępnianie, przez Sprzedawcę faktur elektronicznych (tj. faktur, 
faktur korygujących, duplikatów). 
2. Zgadzam/y się na wysyłanie faktur elektronicznych w formacie pdf za pośrednictwem poczty elektronicznej z adresu    e-

mail Sprzedawcy, tj. no-reply@licard.eu lub innego, o ile Odbiorca zostanie poinformowany o zmianie tego adresu przez 
Sprzedawcę. 

3. Ww. faktury winny być przesyłane na podany niżej adres e-mail Odbiorcy: 
 

                                      
(Prosimy wypełnić czytelnie, literami drukowanymi, każdą literę w osobnym polu)  

 

4. Zobowiązuję/emy się z co najmniej 14-dniowym wyprzedzeniem informować Sprzedawcę w formie pisemnej o zmianie 
ostatnio podanego Sprzedawcy adresu e-mail do doręczeń ww. faktur. 

5. Akceptuję/emy to, że Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za nieskuteczne doręczenie faktur/y, wynikające 
z niepoinformowania go o zmianie ostatnio podanego adresu e-mail do doręczeń. 

6. Akceptuję/emy to, że niniejsza zgoda nie wyłącza prawa Sprzedawcy do przesyłania faktur, faktur korygujących oraz 
duplikatów faktur w formie papierowej.  

7. Zgadzam/y się na to, by podany do przesyłania faktur elektronicznych adres e-mail był wykorzystywany przez 
Sprzedawcę także do prowadzenia z Odbiorcą korespondencji związanej z płatnościami. 

8. Oświadczam/y, że niniejsza zgoda obowiązuje od dnia doręczenia do Sprzedawcy i może być cofnięta przez Odbiorcę w 
każdym czasie. Wycofanie akceptacji przesyłania faktur VAT w formie elektronicznej może nastąpić w drodze pisemnej 
lub elektronicznej na adres wystawcy faktury. 

 
 
 
 
 
……………………………………….      ……………………………………………………….. 
(pieczęć Odbiorcy, jeżeli posiada)       (Czytelny podpis osoby/ osób uprawnionej/ych 

do reprezentowania Odbiorcy) 

mailto:no-reply@licard.eu

