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Oświadczenie 
 
 

1. Nabywca oświadcza, że na podstawie art. 106n ust. 1 Ustawy z dnia 11 marca 2004r. o 
podatku od towarów i usług (Dz. U. 2011 nr 177 poz. 1054 t.j. z późń. zm.) akceptuje 
wystawianie i przesyłanie faktur, ich korekt oraz duplikatów w formie elektronicznej przez 
Wystawcę Faktur tj. Ośrodek Pomocy i Edukacji Psychologicznej INTRA K. Jedliński,            
M. Fijewska, J. Sokół - Jedlińska. D. Fijewski Sp. j., ul. Bajana 40, 01-904 Warszawa,           
NIP 526 17 37 475. 
 

2. Nabywca oświadcza, że faktury, ich korekty oraz duplikaty należy przesyłać na podany w 
zgłoszeniu adres e-mail. 

 
3. Zmiana adresu e-mail wskazanego do otrzymywania elektronicznych faktur lub wycofanie 

akceptacji na przesyłanie faktur drogą elektroniczną może zostać dokonane poprzez 
złożenie pisemnego oświadczenia na adres Wystawcy Faktur (w formie pisemnej na adres 
ul. Bajana 40, 01-904 Warszawa lub w formie elektronicznej na adres 
sekretariat@osrodekintra.pl). W przypadku nie powiadomienia o zmianie adresu e-mail lub 
wycofaniu oświadczenia, fakturę elektroniczną uważa się za skutecznie doręczoną na 
dotychczasowy adres e-mail podany w niniejszym oświadczeniu. 

 
4. Wycofanie akceptacji na przesyłanie faktur drogą elektroniczną będzie skuteczne w 

terminie 14 dni od dnia otrzymania pisemnej informacji przez Wystawcę Faktur. 
 

5. Wystawca Faktur oświadcza, że faktury będą przesyłane z następującego adresu e-mail: 
faktury@osrodekintra.pl  

 
6. Wystawca Faktur gwarantuje autentyczność pochodzenia, integralność treści oraz 

czytelność faktur. 
 

7. Faktury elektroniczne będą przesyłane w formacie pliku elektronicznego PDF (Portable 
Document Format). 

 
8. W przypadku braku możliwości przesłania faktur w formie elektronicznej, w szczególności z 

powodów technicznych,  dopuszcza się wystawienie i przesłanie faktury w formie 
papierowej na wskazany adres.  

 
9. Nabywca oświadcza, że ma świadomość, iż nie ma możliwości otrzymywania faktur 

elektronicznych i papierowych jednocześnie. Faktury mogą być dostarczane tylko w jednej 
formie.  
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