
* prosimy o odesłanie uzupełnionego i podpisanego Oświadczenia na adres: LEKARO, Wola Ducka 

70A, 05-408 Glinianka lub lekaro@lekaro.pl  

 

Załącznik nr 1 

_______________________ 

(miejsce i data) 

 

 

OŚWIADCZENIE 

O AKCEPTACJI WYSTAWIANIA I PRZESYŁANIA FAKTUR W FORMIE ELEKTRONICZNEJ 

 

 

Nazwa firmy/Nazwa Odbiorcy: ____________________________________________________ 

 

 

_____________________________________________________________________________ 

 

 

Adres (ulica, nr domu/mieszkania, kod pocztowy, miasto) ______________________________ 

 

 

_____________________________________________________________________________ 

 

 

NIP    _________________ Tel. kontaktowy ____________________Fax ___________________ 

 

Niniejszym akceptuję wystawianie i przesyłanie przez Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Handlowo Usługowe 

LEKARO Jolanta Zagórska (dalej LEKARO) faktur w formie elektronicznej zgodnie z art. 2 pkt 31 i 32 oraz art. 

106n  ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług. 

LEKARO będzie przesyłać faktury w formie elektronicznej na: 

 

Adres e-mail Odbiorcy: _______________________________ 

 

Akceptuję poniżej zamieszczone zasady wystawiania i przesyłania faktur w formie elektronicznej oraz akceptuję 

informację o zasadach przetwarzania danych osobowych zawartą w Regulaminie w sprawie wystawiania i 

przesyłania faktur vat  (oraz innych dokumentów) w formie elektronicznej dostępnym na www.lekaro.pl  

 

Podstawowe zasady wystawiania i przesyłania faktur w formie elektronicznej: 
 

LEKARO wystawia i przesyła faktury w formie elektronicznej (tzw. e-faktury) z adresu e-mail: e-faktury@lekaro.pl lub 

imiennego adresu e-mail w domenie @lekaro.pl osoby wystawiającej fakturę, gwarantując autentyczność pochodzenia e-

faktur oraz integralność ich treści. 

Formatem e-faktury jest plik PDF (Portable Document Format). LEKARO zobowiązuje się do przesyłania e-faktur w postaci 

pliku w formacie PDF załączonego do wiadomości e-mail wysłanej na adres e-mail wskazany w Oświadczeniu.  

Chwila doręczenia e-faktury załączonej do e-maila jest chwilą przesłania e-maila z załączoną e-fakturą na adres e-mail 

Odbiorcy, co  niesie  za sobą skutek prawny. 

Odbiorca ma prawo do wypowiedzenia akceptacji Oświadczenia. Wypowiedzenie to winno zostać dokonane na piśmie i 

podpisane przez osobę uprawnioną  ze strony Odbiorcy. Odbiorca zobowiązany jest do przesłania wypowiedziana akceptacji  

do LEKARO w formie wybranej z dwóch poniższych:  

• pisemnej na niżej podany adres: LEKARO, Wola Ducka 70A, 05-408 Glinianka 

• elektronicznej  na adres e- mail: e-faktury@lekaro.pl , przy czym wypowiedzenie winno mieć formę załączonego 

pliku PDF z odręcznym podpisem osoby umocowanej. 

Szczegółowe informacje o wystawianiu i przesyłaniu Faktur w formie elektronicznej  znajdują się w Regulaminie  w sprawie 

wystawiania i przesyłania faktur w formie elektronicznej dostępnym na stronie internetowej: www.lekaro.pl/e-faktura z 

którym się zapoznałem/-am i potwierdzam jego akceptację.  
 

              

 
                                                                                                                                                                                                                        

____________________________    ________________________________________________.         

        Pieczęć firmy                                                                    Podpis i pieczęć osób upoważnionych  
                                                                                                                                             do reprezentowania firmy 
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