Załącznik A – zgoda na wystawianie faktur elektronicznych
miejscowość……………….………..………., data: ………… ……

Klient
Nazwa: …………………………….
Adres: ……………………………
.........................................
NIP: ……………………………
Tel.: ……………………………

Adresat
Dział Księgowości
Arval Service Lease Polska Sp. z o.o.
ul. Wołoska 24
02-675 Warszawa
NIP: 521-30-33-865
Tel.: 22 45 45 500
Faks: 22 45 45 510

Faks: ………………………………

Oświadczenie o akceptacji faktur wystawianych i przesyłanych w formie
elektronicznej
Działając na podstawie §3 ust.1 Rozporządzenia 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 tych faktur /Dz.U.2012 poz.
1528/, zwanego dalej „Rozporządzeniem” niniejszym zawiadamiam, że z dniem 1
……../……../ 2019 roku:
1. Akceptuję faktury VAT wystawiane w formie elektronicznej.
2. Akceptuję korekty faktur wystawiane do faktur wystawionych i przesłanych w formie
elektronicznej.
Proszę o przesłanie informacji o wystawieniu faktury elektronicznej na podane przeze mnie adresy email.

Aktualny adres e-mail: (Drukowanymi literami proszę wpisać co najmniej dwa adresy mailowe)
1.……………………………………………………………………………
2.……………………………………………………………………………
3……………………………………………………………………………………………
W razie zmiany adresu e-mail zobowiązuję się do pisemnego powiadomienia o nowym adresie wystawcę faktur.

_________________________
Data otrzymania oświadczenia

1

Proszę wpisać datę wystawienia i podpisania oświadczenia

______________________
Podpis i pieczątka

Załącznik B – informacje o formacie danych do przesłania

Klient
Nazwa: …………………………….
Adres: ……………………………
.........................................
NIP: ……………………………
Tel.: ……………………………
Faks: ………………………………

Adresat

Arval Service Lease Polska Sp. z o.o.
ul. Wołoska 24
02-675 Warszawa
NIP: 521-30-33-865
Tel.: 22 45 45 500
Faks: 22 45 45 510

Powiadomienia proszę wysyłać na poniżej podane adresy mailowe:
1) ………………………………………………………………………………………...............................
2) …………………………………………………………………………………………...........................
3) …………………………………………………………………………………………...........................
4) ……………………………………………………………………………………………………………..

Format danych
W związku z implementacją nowego rozwiązania zwracamy się z zapytaniem, czy korzystają Państwo
z elektronicznego załącznika do faktury? Jeżeli tak, to w jakim formacie otrzymują Państwo
dokumenty?
……………………………………………………………………………………………………………………….
W którym z wymienionych formatów życzą sobie Państwo otrzymywać fakturę elektroniczną od Arval
Service Lease Polska Sp. z o.o. Proszę zaznaczyć wszystkie interesujące Państwa formaty.
 Arval CSV
 Arval Rozszerzony CSV
 Arval VC

Uwagi
………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………

