Szanowni Państwo,
Informujemy, że od dnia 01-07-2018 wprowadzona zostanie opłata za dystrybucję faktury w formie
papierowej w wysokości 5 zł netto. Prosimy o wyrażenie zgody na otrzymywanie od firmy Wacker Neuson
Sp. z o.o. faktur w formie elektronicznej.

Zgoda na otrzymywanie faktur w formie elektronicznej
Oświadczam, że na podstawie Ustawy o Podatku od towarów i usług Dz.U.2017.1221 t.j. | ustawa z dnia 11 marca 2004 r. art. 2 pkt 32,
Art.106 (g) ust.3, art. 106(m) - art. 106(n), niniejszym wyrażam zgodę na wystawianie przez Wacker Neuson Sp. z o .o. w formie
elektronicznej faktur, faktur koryguj ących i duplikatów faktur z tytułu nabywanych przez nas towarów i usług. Ponadto wyrażam zgodę na
przesyłanie droga elektroniczną dokumentów takich jak: Potwierdzenia i zestawienia sald, kompensaty, monity, noty odsetkowe i
obciążeniowe.
Podane dane osobowe będą przetwarzane przez Wacker Neuson Sp. z o.o. tylko w celu wystawiania faktur.
Wystawiane faktury proszę przesyłać na niżej wskazany adres e-mail:

adres email dedykowany do przesyłania faktur w formie elektronicznej:
prosimy o wypełnienie drukowanymi literami

NIP:

miejscowość:

Nazwa firmy i adres

data:

podpis

Podpisany formularz zgody prosimy dostarczyć w najbardziej dogodnej dla Państwa formie:

-zeskanowany na adres email: info-pl@wackerneuson.com
-za pośrednictwem poczty na adres Wacker Neuson Sp. z o.o., ul. Umiastowska 2, 05-850 Ożarów Mazowiecki
1.Zmiany adresu e- mail na który mają być wysyłane e-faktury będą wiążące dla wystawcy faktury dopiero po doręczeniu mu informacji o
nowym adresie e- mail w formie elektronicznej lub pisemnej. Do tego czasu wszelka korespondencja kierowana na dotychczasowy adres
e-mail jest uważana za prawidłowo doręczoną i wywołuje wszelkie skutki prawne
2.W przypadku braku możliwości wystawienia dokumentu w formie elektronicznej, wystawca faktur zastrzega sobie możliwość wystawiania i
przesyłania faktury VAT również w formie papierowej
3.Niniejsza akceptacja może zostać wycofana po przekazaniu odwołania w formie elektronicznej lub pisemnej wystawcy faktur ze skutkiem
od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu w którym doręczono wystawcy faktur odwołanie zgody na przesyłanie faktur w
formie elektronicznej

Wacker Neuson Sp. z o.o.
Umiastowska 2
05-850 Ożarów Mazowiecki
Telefon: +48 22 490 3500
Faks: +48 22 490 3510

NIP 534-001-95-38
Regon 010119957
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GIOŚ E0006948WBW
www.wackerneuson.pl

Konto w PLN:
Bank Pekao S.A. 87 1240 5918 1111 0000 4914 4961
Konto w EUR:
Bank Pekao S.A. PL27 1240 5918 1978 0010 2290 0338
Kod SWIFT: PKOPPLPW

Wacker Neuson Sp. z o.o. zarejestrowana pod numerem KRS 00000084198 w Sądzie Rejonowym dla m.st. Warszawy,
XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego. Kapitał zakładowy: 8 970 500,00 zł. Zarząd:Mariusz Pietraszewski

Zgoda D-007-06

4. Informacja z linkiem o wystawionej fakturze będzie wysłana do Państwa z domeny efaktury-wackerneuson.pl.

