Oświadczenie o akceptacji
faktur przesyłanych drogą elektroniczną
Wersja 2.00 / Chorzów, 5.10.2022 r.

OŚWIADCZENIE O AKCEPTACJI FAKTUR
PRZESYŁANYCH DROGĄ ELEKTRONICZNĄ PRZEZ ODBIORCÓW USŁUG I TOWARÓW
Dane Odbiorcy:
Nazwa:
Adres:
NIP:
1.

Działając na podstawie Ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2017 poz.
1221, z późn. zm.) art. 106n wyrażam zgodę na przesyłanie faktur, duplikatów tych faktur oraz ich korekt,
w formie elektronicznej przez:

ZARMEN SP. Z O.O.

ul. Chłodna 51, 00-867 Warszawa , NIP: 7542739320,
z adresu e-mail: efaktura@zarmen.pl
2.

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.

3

Proszę o przesyłanie faktur drogą mailową na podany poniżej adres e-mail.
Adres e-mail:

efaktura@zarmen.pl
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4.

W razie zmiany adresu e-mail zobowiązuję się do pisemnego powiadomienia o nowym adresie.

6.

Niniejsze, podpisane oświadczenie należy odesłać e-mailem na adres: zarmen@zarmen.pl.

5.

Oświadczam, że mam świadomość, iż niniejsze oświadczenie może zostać wycofane, w następstwie czego
Sprzedawca traci prawo do wystawiania i przesyłania faktur do Nabywcy drogą elektroniczną, począwszy od dnia
następnego po otrzymaniu powiadomienia o wycofaniu akceptacji.

...........................................................................
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data i podpis

data i podpis

Biuro Zarządu
ZARMEN sp. z o.o., ul. S. Batorego 44, 41-506 Chorzów
tel.: +48 32 790 99 00, e-mail: zarmen@zarmen.pl
www.zarmen.pl

Dane rejestrowe
ZARMEN sp. z o.o., ul. Chłodna 51, 00-867 Warszawa
NIP: 7542739320, KRS: 0000160402
REGON: 532383555, BDO 000057633
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Instrukcja

Procedury akceptacji faktur przesyłanych drogą elektroniczną

Wejdź na

zarmen.pl/oswiadczenie
wypełnij i podpisz oświadczenie

Prześlij

podpisane oświadczanie na adres
zarmen@zarmen.pl

lub na nasz adres korespondencyjny

1
2

Zarejestrujemy

3

Będziemy wysyłać faktury

4

Twoje oświadczenie w naszym
systemie

drogą elektroniczną

na adres wskazany w oświadczeniu

Biuro Zarządu
ZARMEN sp. z o.o., ul. S. Batorego 44, 41-506 Chorzów
tel.: +48 32 790 99 00, e-mail: zarmen@zarmen.pl
www.zarmen.pl

Dane rejestrowe
ZARMEN sp. z o.o., ul. Chłodna 51, 00-867 Warszawa
NIP: 7542739320, KRS: 0000160402
REGON: 532383555, BDO 000057633

