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Załącznik Nr 1 

                                                                 do „Regulaminu wystawiania i  przesyłania  faktur      

w formie elektronicznej w Wytwórni Filmów    

Dokumentalnych i Fabularnych” 

 

OŚWIADCZENIE O AKCEPTACJI WYSTAWIANIA I PRZESYŁANIA FAKTUR W FORMIE 

ELEKTRONICZNEJ 

……………………………………………………… 

Nazwa (firma) / Imię i nazwisko Kontrahenta (Odbiorca faktur) 

……………………………………………………… 

Adres 

NIP/PESEL: ……………………………………………….,  Nr tel.:  …….……………………. 

1. Akceptuję wystawianie i przesyłanie  faktur w formie elektronicznej przez Wytwórnię 

Filmów Dokumentalnych  i Fabularnych w Warszawie (WFDiF) zgodnie z art. 2 pkt 31 i 32 

oraz art. 106n ustawy z dnia 11 marca 2004r. o podatku od towarów i usług (tekst 

jednolity: Dz. U. z 2011 r. Nr 177, poz. 1054, z późn. zm.).  

WFDiF będzie przesyłać faktury elektronicznie na następujący 

Adres e-mail : …………………………………………………………………. 

2. Akceptuję „Regulamin wystawiania i przesyłania faktur w formie elektronicznej                 

w Wytwórni Filmów Dokumentalnych i Fabularnych” obowiązujący od 1 czerwca 2016 

roku, a w szczególności poniższe zasady wystawiania i przesyłania faktur, faktur 

korygujących oraz ich duplikatów w formie elektronicznej: 

1) WFDiF wystawia i przesyła faktury w formie elektronicznej z adresu e-mail: 

e-faktury@wfdif.com.pl gwarantując autentyczność ich pochodzenia oraz 

integralność ich treści; 

2) Formatem faktury w formie elektronicznej jest PDF; 

3) Kontrahent zobowiązany jest do potwierdzenia odbioru faktury korygującej w jednej 
z następujących form: 

- przesłanie na e-mail e-faktury@wfdif.com.pl następującej informacji: ”Potwierdzam 
otrzymanie w dniu…………… faktury korygującej o numerze………………………….. 
wystawionej w dniu ………………………. przez WFDiF” 

lub 
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- przesłanie e-mailem w formacie PDF-u skan korekty z datą jej wpływu, imię i nazwisko 
osoby potwierdzającej jej odbiór oraz pieczątka z nazwą firmy. 

4) W celu zmiany adresu poczty elektronicznej wykorzystywanego do odbierania faktur 

w formie elektronicznej należy wypełnić druk „Oświadczenie o zmianie adresu poczty 

elektronicznej wykorzystywanego do odbierania faktur elektronicznych”. Kontrahent 

zobowiązany jest do przesłania zmiany adresu e-mail do WFDiF w formie papierowej  

lub elektronicznej na adres e-mail: e-faktury@wfdif.com.pl 

5) W celu odwołania wyrażonej Akceptacji otrzymywania faktur w formie elektronicznej 

należy wypełnić druk „Oświadczenie o wycofaniu Akceptacji na wystawianie                     

i przesyłanie faktur drogą elektroniczną”. Kontrahent zobowiązany jest do przesłania 

odwołania Akceptacji do WFDiF w formie papierowej  lub elektronicznej, na adres          

e-faktury@wfdif.com.pl 

6) Kontrahent przesyła prawidłowo wypełniony i podpisany formularz akceptacji na 

adres :  

Wytwórnia Filmów Dokumentalnych i Fabularnych  

Ul. Chełmska 21  

00-724 Warszawa  

lub adres e-mail : e-faktury@wfdif .com.pl      

3. Treść regulaminu dostępna jest na stronie internetowej  WFDiF pod adresem 

www.wfdif.pl 

4.  Oświadczam  ponadto, że Kontrahentowi znane były i przez niego w pełni akceptowane, 

zasady wystawiania i doręczania faktur przez WFDiF w okresie poprzedzającym wejście   w 

życie Regulaminu, o którym mowa w ust. 2 niniejszego oświadczenia.   

 

 

 

 

……………………………………………………..   …………………………………………………  

Pieczęć firmowa Kontrahenta   Podpis i pieczęć imienna osoby/osób 

umocowanej/ych do reprezentowania     

Kontrahenta zgodnie z właściwym 

rejestrem/ewidencją lub udzielonym 

pełnomocnictwem  
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