
Oświadczenie  
 

Dane : (dłużnik/wierzyciel)* 
 
Nazwa  
.................................................................................................................... 
 
................................................................................................................................. 
 
Adres  : 
................................................................................................................... 
 
NIP :  
…...................................................................................................................                                                                                                                                
 
  Wzywam  Pana (ią)  do złożenia oświadczenia,  czy  Pan (i)  jest 
podatnikiem  podatku od towarów i usług, wskazanie nr NIP oraz czy wyraża 
Pan (i) zgodę na przesyłanie w formie elektronicznej faktury VAT, w przypadku 
zgody należy przesłać organowi  egzekucyjnemu  adres mailowy  do 
przesyłania faktur. 
  
Oświadczam, że  jestem  /nie jestem/ *     podatnikiem podatku od 
towarów i usług     
 
  Zgodnie z art. 106N ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i 
usług 

(Dz. U. 2004 Nr 54 poz.535 z późniejszymi zmianami), akceptuję doręczanie 
faktur, ich korekt oraz duplikatów w formie elektronicznej od poniżej  
wskazanego wystawcy faktury : 
 

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Świebodzinie Maciej Barski 
Kancelaria Komornicza w Świebodzinie 
Plac Wolności 1/5, 66-200 Świebodzin 

 
Zasady wystawiania i przesyłania faktur w formie elektronicznej 

 
      1. Wystawca oświadcza, że faktury będą przesyłane z następującego 
adresu e-mail : 

   kancelaria@barski-komornik.pl 
 

      2. Nabywca oświadcza, że adresem e-mail właściwym do przesyłania 
faktur jest  : 
      
         
...........................................................................................................................  
 

mailto:kancelaria@barski-komornik.pl


      3.W razie zmiany adresu email Nabywca zobowiązuje się do pisemnego 
powiadomienia o nowym adresie. Brak takiego powiadomienia nie 
powoduje podstaw do odstąpienia od naliczania odsetek od nieterminowej 
zapłaty w związku z brakiem faktury i  Nabywcy. 

 
      4.Wystawca oświadcza, że formatem faktury w formie elektronicznej jest 

plik PDF. 
 
      5.Wycofanie akceptacji na przesyłanie faktur w formie elektronicznej może 

nastąpić począwszy od miesiąca następnego po dostarczeniu pisemnej 
informacji. 

 
      6.Oświadczenie odnośnie wyrażenia akceptacji bądź jej wycofania należy     
        przesłać w formie pisemnej za pośrednictwem poczty mailowej –   
 

   kancelaria@barski-komornik.pl 
 
 

7. W przypadku problemów technicznych w przesyłaniu faktur w formie 
elektronicznej dopuszcza się ich dostarczanie w formie papierowej. 

 

8. Adres mailowy wskazany w pkt 1 jest adresem technicznym do wysyłania 
faktur, prosimy nie wysyłać żadnych wiadomości zwrotnych.  

     

 

Stosownej odpowiedzi oczekuję w terminie dni 7-miu od daty otrzymania 

niniejszego oświadczenia.  

 

 
        W przypadku braku zgody na doręczanie faktur VAT w formie 
elektronicznej, faktury będą przesyłane drogą pocztową, co spowoduje 
dodatkowe koszty obciążające dłużnika. 
 
 
 
 
Data …................................                          Pieczęć i podpis                                     
 
                                                    Dłużnika / Wierzyciela/* 
 
 
 
* niepotrzebne skreślić 
 

mailto:kancelaria@barski-komornik.pl

