ZGODA NA WYSTAWIANIE FAKTUR W FORMIE ELEKTRONICZNEJ
Dane wystawcy faktury:

NOVUM S.A.,
ul. Racławicka 146,
02-117, Warszawa,
NIP: 9491924705
Prosimy o podanie danych z faktury:
Dane nabywcy:
Nazwa lub imię i Nazwisko:
Ulica:
nr domu:

nr lokalu:

Miejscowość:
Kod pocztowy:
*NIP lub PESEL

*Prosimy o wpisanie numeru NIP klientów biznesowych, zaś klientów indywidualnych numeru PESEL.

*Dane odbiorcy:
Numer odbiorcy:
Nazwa lub imię i Nazwisko:
Ulica:
nr domu:

nr lokalu:

Miejscowość:
Kod pocztowy:
*Prosimy wypełnić w przypadku otrzymywania faktur za energię elektryczną lub gaz i kiedy dane nabywcy są inne iż odbiorcy.

Adres e-mail do dostarczania
faktur elektronicznych
(drukowane litery)

Zasady wystawiania, przesyłania i przechowywania faktury elektronicznej:
1. Zgodnie z przepisem art. 106n ust. 1 ustawy z 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług wyrażam zgodę na przesyłanie faktur i not, duplikatów tych faktur
i not oraz ich korekt,
2. Wystawiający wystawia i przesyła faktury w formie elektronicznej gwarantując autentyczność ich pochodzenia.
3. Faktury w formie elektronicznej generowane są w formacie PDF.
4. Faktury będą przesyłane z następującego adresu: e-faktura@t-novum.pl
5. Faktury mogą być wystawiane i przesyłane w formie elektronicznej od dnia następującego po dniu, w którym Wystawiający otrzymał poprawnie wypełniony
i podpisany niniejszy formularz.
6. Nabywca jest uprawniony do wycofania zgody na wystawianie i otrzymywanie faktur w formie elektronicznej pod warunkiem zachowania formy pisemnej.
7. Nabywca zobowiązany jest do przechowywania otrzymanych faktur elektronicznych stosownie do obowiązujących zapisów prawa.
8. Podpisanie niniejszej zgody powoduje zawieszenie wystawiania faktur w formie papierowej. Nabywca może powrócić do wystawiania faktur w formie papierowej
poprzez wycofanie niniejszewj zgody zachowując formę pisemną.
9. Faktura elektroniczna wysłana przez Wystawiającego na podany przez Klienta w niniejszym formularzu adres e-mail uważana jest za dostarczoną. O zmianie
adresu e-mail Klienta właściwego do przesyłania faktur elektronicznych Wystawiający powinien zostać powiadomiony w formie pisemnej. W przypadku
nie poinformowania Wystawiającego o zmianie adresu e-mail wszelka korespondencja wysyłana na dotychczasowy adres jest uważana za prawidłowo doręczoną
i wywołuje stosowne skutki prawne.
10. Podpisanie niniejszego formularza przez osobę upoważnioną zgodnie z przepisami prawa uznaje się za wyrażenie zgody na otrzymywanie faktur w formie
elektronicznej oraz akceptację powyższych zapisów.

Prosimy o odesłanie wypełnionej i podpisanej zgody na adres: NOVUM S.A., ul. Przemysłowa 1, 07-411 Rzekuń
lub skan na adres elektroniczny: zgody.efaktury@t-novum.pl

Miejscowość, data:

(czytelny podpis klienta)

