Dane Odbiorcy

ZGODA NA PRZESYŁANIE E-FAKTUR
Imię i Nazwisko / Nazwa
Firmy
PESEL / NIP
Adres lokalizacji wodomierza

Wyrażam/y zgodę na przesyłanie e-faktur wystawianych przez RPWiK Tychy S.A., na poniżej wskazany adres
e-mail. Jednocześnie oświadczam/y, że rezygnuję/my z otrzymywania faktur w formie papierowej.
Adres e-mail Odbiorcy
1.

2.

3.
4.
5.

6.

7.

Podstawą prawną przesyłania faktur oraz korekt faktur w formie elektronicznej, zwanych dalej e-fakturami,
jest Ustawa o podatku od towarów i usług z dnia 11 marca 2004 r. tekst jednolity z dnia 21 listopada 2018 r.
(Dz. U. z 2018 r. poz. 2174 ).
Usługę przesyłania e-faktur realizuje Rejonowe Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Tychach
Spółka Akcyjna z siedzibą w Tychach, przy ul. Sadowej 4, 43 - 100 Tychy, wpisane do Rejestru
Przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy Katowice – Wschód w Katowicach Wydział VIII Gospodarczy
Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000219629, posiadając NIP 646-001-03-22, o kapitale
zakładowym (wpłaconym w całości) w wysokości 56.581.970,00, zwane dalej RPWiK Tychy S.A.
Zgoda na przesyłanie e-faktur nie wyłącza prawa RPWiK Tychy S.A. do przesyłania faktur drogą pocztową.
Przesyłanie e-faktur następuje od dnia następnego po otrzymaniu przez RPWiK Tychy S.A. podpisanej „Zgody
na przesyłanie e-faktur”.
Za dzień dostarczenia e-faktury do Odbiorcy, będzie uznawany dzień wysłania z adresu
e-faktura@rpwik.tychy.pl,. wiadomości na wskazany adres e-mail Odbiorcy. Formatem faktury w formie
elektronicznej jest PDF (Portable Dokument Format).
Odbiorca usług zobowiązuje się do utrzymywania aktywnego adresu e-mail w okresie korzystania z usługi
przesyłania e-faktur. Za pośrednictwem adresu e-faktura@rpwik.tychy.pl, Odbiorca może dokonać zmiany
adresu e-mail, przesyłając informację z aktualnie zarejestrowanego adresu e-mail.
Odbiorca jest uprawniony do wycofania zgody na przesyłanie e-faktur, m.in. za pośrednictwem adresu
e-faktura@rpwik.tychy.pl. W terminie 4 dni roboczych od otrzymania przez RPWiK Tychy S.A. informacji od
Odbiorcy o wycofaniu zgody na przesyłanie e-faktur, Przedsiębiorstwo traci prawo do wysyłania e-faktur do
tego Odbiorcy.

______________________________

Odbiorca/y
/miejscowość, data, podpis osoby uprawnionej/

Wypełnioną i podpisaną zgodę, prosimy przesłać na adres:
RPWiK Tychy S.A. ul. Sadowa 4, 43-100 Tychy

RPWiK Tychy S.A.
ul. Sadowa 4, 43-100 Tychy
tel. +48 32 325 70 00

