
 
 

 

ODBIORCA FAKTURY WYSTAWCA FAKTURY 

Dane Firmy /pieczątka/* 

POCZTA POLSKA S.A. 
Centrum Obsługi Finansowej 
Dział Rozliczeń Usług Finansowych 
ul. Karola Miarki 4, 41-902 BYTOM 
 
adres e-mail: cof.faktury@poczta-polska.pl 

 

OŚWIADCZENIE ODBIORCY FAKTURY 

O AKCEPTACJI FAKTUR OTRZYMYWANYCH W FORMIE ELEKTRONICZNEJ 

 

1. Niniejszym jako uprawniony do działania w imieniu Odbiorcy, akceptuję wystawianie i przysłanie przez Wystawce 

faktur VAT w formie elektronicznej, na podstawie przepisów ustawy z dnia 11marca 2004 r o podatku  

od towarów i usług (t.j. Dz.U. z 2021 r. poz.685 z późn.zm). 
2. Ilekroć w Oświadczeniu jest mowa o fakturze, rozumie się przez to również fakturę korygującą, duplikat faktury, 

duplikat faktury korygującej (oraz inne dokumenty związane z FV np. Specyfikacje wykonanych usług). 

3. Wystawca zobowiązuje się od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym otrzyma niniejsze 

oświadczenie do przesyłania faktur w formie elektronicznej  

a) na następujący  adres e-mail Odbiorcy: ………………………………….………………………….…………………………………………* 

b) z adresu e-mail Wystawcy: cof.faktury@poczta-polska.pl  

4. Każda faktura będzie zapisana w odrębnym pliku PDF.  

5. Wiadomości mailowe w temacie maila będą zawierały nr przesyłanej faktury tj. odpowiednio zapisy:  

eFaktura nr: xxxxxxxxxxxx dla umowy ID: xxxxxx. 

6. Odbiorca jest uprawniony do zmiany adresu e-mail przeznaczonego do przesyłania faktur w formie 

elektronicznej. Odbiorca każdorazowo zawiadomi Wystawcę o zmianie adresu e-mail.  

7. Zmiana adresu e-mail Odbiorcy wywołuje skutki poczynając od pierwszego dnia miesiąca następującego  

po miesiącu, w którym Nadawca otrzyma stosowne zawiadomienie. 

8. Odbiorca Faktury zobowiązuje się: 

a) do aktywowania funkcji generowania informacji zwrotnych w postaci autorespondera i każdorazowego 

automatycznego potwierdzania otrzymania wiadomości z wykorzystaniem tej funkcji,  

lub 

b) przekazywania każdorazowo na adres Nadawcy wskazany w pkt 3 lit.b), informacji zwrotnej potwierdzającej 

odbiór faktury. Informacja zwrotna potwierdzająca odbiór faktury, będzie zawierała datę otrzymania faktury 

przez Odbiorcę, przez którą rozumieć należy datę wpływu faktury na adres skrzynki pocztowej Odbiorcy 

wskazanej w pkt 3 lit.a). 

9. Odbiorca jest uprawniony do cofnięcia zgody na przesyłanie przez Nadawcę faktur w formie elektronicznej.  

W przypadku cofnięcia zgody, kolejne faktury będą wystawiane przez Nadawcę w formie papierowej, poczynając 

od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym Nadawca otrzyma oświadczenie o cofnięciu 

zgody na otrzymywanie faktur w formie elektronicznej. Zapisy oświadczenia nie wyłączają prawa Nadawcy  

do wystawiania i przesyłania faktur w formie papierowej w przypadku, gdy konieczność taka wynikać będzie  

z braku możliwości przesłania faktury w formie elektronicznej. 

 

Za Odbiorcę  

 

…………………………………………………………………* 

 

*pola obowiązkowe 


