
OŚWIADCZENIE O WYRAŻENIU ZGODY  
NA WYSTAWIANIE I UDOSTĘPNIANIE FAKTUR  

W FORMIE ELEKTRONICZNEJ

WYSTAWCA FAKTUR

Biuro Informacji Gospodarczej InfoMonitor Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie ul. Zygmunta Modzelewskiego 

0000201192, kapitał zakładowy 10.550.000 zł w pełni opłacony, NIP 526-27-44-307.

§ 1 

1. Nabywca oświadcza, że wyraża zgodę na otrzymywanie drogą elektroniczną faktur, faktur korygujących, 
duplikatów faktur oraz duplikatów faktur korygujących zgodnie z obowiązującymi przepisami w formacie PDF, 
z wykorzystaniem bezpiecznego podpisu elektronicznego weryfikowanego przy pomocy kwalifikowanego 
certyfikatu. 

2. Wystawca zobowiązuje się przesyłać faktury, faktury korygujące, duplikaty faktur oraz duplikaty faktur 
korygujących drogą elektroniczną w formacie PDF z wykorzystaniem bezpiecznego podpisu elektronicznego 
weryfikowanego przy pomocy kwalifikowanego certyfikatu. 

3. Przesłanie przez Wystawcę faktury w formie PDF e-mailem automatycznie powoduje brak konieczności 
wystawiania i wysyłania do Nabywcy faktur, o których mowa powyżej w formie papierowej. 

4. Oświadczenie nie wyłącza prawa Wystawcy do przesłania faktur w formie papierowej w przypadku awarii systemu 
lub innych zdarzeń losowych leżących po stronie Wystawcy. 

5. Wystawiona faktura w formie elektronicznej jest jednocześnie wezwaniem do zapłaty w rozumieniu art. 455 KC, 
określającym w szczególności sposób i termin dokonania płatności.

Niniejsza zgoda udzielana jest na podstawie Ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (tj. Dz.U. z 
2016, poz.710 z późniejszymi zmianami).
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DANE NABYWCY USŁUGO1
NIP:NAZWA:

ADRES:

77a, zarejestrowaną w Sądzie Rejonowym dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydziale Gospodarczym, pod nr KRS



§ 3 

1. Nabywca i Wystawca faktur zobowiązują się przechowywać egzemplarze faktur w formie elektronicznej  
(w tym wiadomości e-mail) do upływu terminu przedawnienia zobowiązań podatkowych wynikających  
z powyższych faktur.

§ 4 

1. W razie cofnięcia przez Nabywcę zgody, o której mowa w § 1 pkt.1 niniejszego Oświadczenia, Wystawca traci 
prawo do wystawiania faktur w formacie PDF i przesyłania ich drogą elektroniczną w terminie 15 dni od dnia 
następującego po dniu, w którym otrzymał zawiadomienie od Nabywcy o cofnięciu zgody.  

2. Cofnięcie zgody może nastąpić w formie pisemnej lub elektronicznej.

§ 2 

1. Wystawca oświadcza, że adresem e-mail, z którego wysyłane będą faktury o których mowa w § 1 pkt.1 niniejszego 
Oświadczenia, jest adres: e-faktury@big.pl 

2. Nabywca oświadcza, że adresem e-mail, na który będą przesyłane faktury, oraz z którego wysyłane będą 
potwierdzenia ich otrzymania, będzie adres: 
 
 
 
 
 
 

3. Nabywca oświadcza, że zobowiązuje się przesyłać potwierdzenie otrzymania faktur drogą elektroniczną na adres 
e-mail wskazany w § 2 pkt. 1 niniejszego Oświadczenia w ciągu 1 dnia roboczego od daty ich otrzymania. 
 
Za wysyłkę potwierdzeń otrzymania należy rozumieć: 
 
 
 

4. Strony zobowiązują się poinformować drogą elektroniczną druga stronę o zmianie danych określonych w § 2 pkt. 
1 i 2 niniejszego Oświadczenia z co najmniej na 7-dniowym wyprzedzeniem.

• automatyczną odpowiedź z e-maila Nabywcy,
• wysłanie niezależnego e-maila ze skrzynki Nabywcy do Wystawcy potwierdzającego fakt otrzymania faktur 

sprzedaży.

EMAIL:

PODPIS NABYWCYO3

Biuro Informacji Gospodarczej InfoMonitor S.A.

tel. +48 22 486 56 56

NIP: 526-27-44-307, KRS nr 0000201192

Sąd Rejonowy m. st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy KRS

Kapitał zakładowy 10.550.00,00 zł, Kapitał wpłacony 10.550.000,00 zł
ul. Z. Modzelewskiego 77a, 02-679 Warszawa
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