
 

 

 

Szanowni Państwo, 

 

 Zwracamy się do Państwa z propozycją zmiany sposobu dostarczania faktur za usługi 

świadczone przez spółdzielnię na Państwa rzecz. 

 Obecnie faktury dostarczamy Państwu w wersji papierowej za pośrednictwem Poczty Polskiej 

lub z pośrednictwem naszych służb. W celu skrócenia czasu dostarczania do Państwa faktur, chcemy 

zaproponować Państwu rezygnację z dostarczania faktur w tradycyjny sposób na rzecz przekazywania 

faktur drogą elektroniczną. Proponowany przez nas sposób dostarczania faktur jest zgodny z 

przepisami podatkowymi wynikającymi z ustawy o podatku od towarów i usług (VAT). 

 

Jeżeli zechcą Państwo wyrazić zgodę na zmianę formy doręczania faktur, prosimy o 

wypełnienie i odesłanie załączonego druku oświadczenia lub informację mailową ze wskazaniem 

adresu mailowego, na który chcieliby Państwo abyśmy wysyłali faktury. 

 

Oświadczenia o których mowa powyżej, prosimy przesyłać na nasz adres mailowy: 

faktury@smpaderewski.pl lub dostarczać do siedziby spółdzielni: 

Spółdzielnia Mieszkaniowa im. I. J. Paderewskiego 

ul. Paderewskiego 65 

40-282 Katowice 
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Spółdzielnia Mieszkaniowa im. I. J. Paderewskiego 

ul. Paderewskiego 65 

40-282 Katowice 

 

OŚWIADCZENIE 

o wyrażeniu zgody na wystawianie i przesyłanie faktur w formie elektronicznej 

 

Nazwa firmy: 

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

Adres firmy: 

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

NIP: …………………………………………………  

 

Adres e-mail do wysyłki faktur: 

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

Spółdzielnia nie ponosi odpowiedzialności za brak dostarczenia faktury w przypadku nie poinformowania o zmianie adresu 
mailowego do dostarczania faktur. 

 

Zgodnie z art. 106n ust. 1 ustawy o podatku od towarów i usług z dnia 11 marca 2004 roku (Dz. U. z 

2004 r., Nr 54, poz. 535 z późn. zm.), akceptuję wystawianie i przesyłanie faktur w formie elektronicznej 

przez Spółdzielnię Mieszkaniową im. I. J. Paderewskiego w Katowicach 

 

Miejscowość: ……………………………………….. 

Data: …………………………………………………….. 

Telefon kontaktowy: ……………………………… 

…………………………………………………. 

podpis Klienta 

Zgodnie z art. 24 ust. 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity: Dz.U. 2016 poz. 922) 
informuję, iż:  administratorem Państwa danych osobowych jest Spółdzielnia Mieszkaniowa im. I. J. Paderewskiego z siedzibą 
w Katowicach (40-282), ul Paderewskiego 65. 

 


