…………………….…………………………….
(miejscowość, data)

……………………………………………….
……………………………………………….
……………………………………………….
……………………………………………….
(pełne dane rejestrowe podmiotu)
NIP/KRS*: ………………………………
BIMERG
Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
z siedzibą w Gostyninie
pod adresem: ul. Kolejowa 21
09 – 500 Gostynin
KRS: 0000252325

- OŚWIADCZENIE W PRZEDMIOCIE WYRAŻENIA ZGODY NA OTRZYMYWANIE
FAKTUR VAT W POSTACI ELEKTRONICZNEJ
Działając w imieniu i na rzecz …………………………………………………… niniejszym oświadczam/oświadczamy*, iż:
1. w myśl art. 106 n ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 roku o podatku od towarów i usług (Dz.U. Nr 54, poz.
535 z późn.zm.) wyrażam/wyrażamy* zgodę na przesyłanie przez BIMERG Sp. z o.o. z/s w Gostyninie faktur
VAT i ich duplikatów w formie elektronicznej (w formacie PDF) począwszy od dnia ………………………………….. roku,
2. zobowiązuję/zobowiązujemy* się przyjmować dokumenty księgowe (faktury VAT), o których mowa w pkt 1
powyżej z wykorzystaniem poczty elektronicznej z adresu: faktury@bimerg.com , a także w przypadku
zaistnienia przeszkód technicznych lub formalnych uniemożliwiających przesyłanie faktur VAT drogą
elektroniczną, w formie tradycyjnej (papierowej),
3. zobowiązuję/zobowiązujemy* się przyjmować dokumenty księgowe (faktury VAT), o których mowa w pkt 1 i 2
powyżej z wykorzystaniem poczty elektronicznej na adres: ………………………… @ ………………
4. w przypadku zmiany adresu poczty elektronicznej wskazanego w pkt 3 powyżej, zobowiązuję/zobowiązujemy*
się do pisemnego poinformowania BIMERG Sp. z o.o. z/s w Gostyninie o nowym adresie poczty elektronicznej,
5. posiadam/posiadamy* świadomość, iż niniejsze oświadczenie może zostać wycofane w każdym czasie,
w następstwie czego BIMERG Sp. z o.o. z/s w Gostyninie (wystawca faktur VAT) traci prawo do wystawiania
i przesyłania faktur VAT oraz ich duplikatów w formie elektronicznej, ze skutkiem od dnia następnego po dniu
odbioru przez BIMERG Sp. z o.o. z/s w Gostyninie pisemnego oświadczenia w przedmiocie wycofania zgody
objętej niniejszym dokumentem.
6. reprezentowany przeze mnie/nas* podmiot jest czynnym płatnikiem podatku od towarów i usług (VAT).

……………………………………………………..………………………………………………………………………………………….
(podpis osoby/osób* upoważnionych do reprezentacji podmiotu wraz z pieczęcią firmową)
* niepotrzebne skreślić

BIMERG Sp. z o. o.
ul. Kolejowa 21, 09-500 Gostynin
KRS: 0000 252325, NIP: 661-224-01-35, REGON: 260061000, BDO: 000071675

