
Działając w imieniu …………………………………………………………………………………………………………………………….
(nazwa firmy, adres, NIP)

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………-

będącej  Odbiorcą  Faktur,  z dniem  ……….………………., wyrażam  Akceptację  na  przesyłanie  

przez BM  Recykling  Spółka  z  o.o. ul. Tkacka  30,  34-120  Andrychów,  Zakład  produkcyjny:  

ul.  Konopnickiej  11,  41-100  Siemianowice  Śląskie,  KRS  0000149461,  NIP  551-23-30-453,   

BDO 000003230, faktur drogą elektroniczną zgodnie z poniższymi zasadami.

Faktury w formie elektronicznej (PDF) przesyłane będą na następujące adresy e-mailowe:

………………………………………………

………………………………………………
                                                                                                      
Zasady przesyłania faktur w formie elektronicznej

1. Podstawą  prawna  przesyłania  Faktur  VAT  w  formie  elektronicznej  jest  Rozporządzenie
Ministra  Finansów  z  dnia  20  grudnia  2012  roku  w  sprawie  przesyłania  faktur  w  formie
elektronicznej, zasad ich przechowywania oraz trybu udostępniania organowi podatkowemu
lub organowi kontroli skarbowej (Dz.U.2012, poz.1528).

2. Niniejsza Akceptacja wyrażona jest przez osobę należycie umocowaną do reprezentowania
firmy, zgodnie z odpisem z właściwego rejestru, gdzie firma została zarejestrowana.

3. BM Recykling Spółka z o.o. działając zgodnie z przepisami prawa zapewnia autentyczność
pochodzenia  oraz  integralność  treści  faktur  poprzez:  wyraźne  określenie  danych,
 BM Recykling Spółka z o.o.  zabezpieczenie dokumentu przed zmianami  w formacie PDF,
wysyłkę faktur zawsze z adresu:

izabela.prus@bmrecykling.pl, 
katarzyna.jura@bmrecykling.pl, 
monika.garbal@bmrecykling.pl

4. BM  Recykling  Spółka  z  o.o. przesyła  faktury  droga  elektroniczną  w  formacie  pliku
elektronicznego PDF ( Portable Document Format).

5. Do otwarcia przesłanego pliku faktury PDF służy bezpłatne oprogramowanie „Adobe Acrobat
Reader”, które Odbiorca Faktury może pobrać i zainstalować we własnym zakresie.

6. Oprogramowanie dostępne jest do pobrania na stronie http://get.adobe.com/reader
7. Faktury w formie elektronicznej przesyłane są na adres e-mailowy Odbiorcy Faktur, wskazany

w  niniejszej  Akceptacji.  Odbiorca  zobowiązuje  się  do  niedokonywania  jakichkolwiek
modyfikacji  otrzymywanych  dokumentach,  ma  jedynie  prawo  do  wydruku  załącznika  
oraz jego zapisania na dysku twardym oraz płytach CD/DVD.

8. Chwilą doręczenia Faktury przesyłanej drogą elektroniczną jest chwila wysłania wiadomości
e-mailowej z załączoną fakturą PDF przez BM Recykling Spółka z o.o.

9. Zmianę  adresu  e-mail,  na  który  przesyłane  będą  faktury  oraz  odwołanie  wyrażonej
Akceptacji, Odbiorca Faktur dokonuje w formie pisemnej.

              Imię i nazwisko osoby upoważnionej zgodnie z KRS.
W przypadku posiadania Pełnomocnictwa do reprezentowania firmy udzielonego przez osoby
występujące w KRS, należy do niniejszego dokumentu załączyć wskazane Pełnomocnictwo.

………………………………………..  
(podpis osoby upoważnionej,

pieczęć firmowa pełna)
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