Oświadczenie o wyrażeniu zgody/rezygnacji na e-fakturę
dla umowy kompleksowej dostarczania paliwa gazowego
Data wypełnienia oświadczenia

Nr Adresata lub nr umowy

Prosimy wypełniać drukowanymi literami.
Dane składającego oświadczenie (osoby będącej stroną umowy)
Imię i nazwisko

PESEL

Imię i nazwisko*

PESEL*

Telefon stacjonarny

Telefon komórkowy

E-mail

Adres miejsca odbioru paliwa gazowego
Ulica

Nr domu

Poczta

Miejscowość

/

Nr lokalu

Kod pocztowy

Adres korespondencyjny (prosimy wypełnić w przypadku rezygnacji z e-faktury)
taki jak adres miejsca odbioru paliwa gazowego

inny, wpisz poniżej

Ulica

Nr domu

Poczta

Miejscowość

/

Nr lokalu

Kod pocztowy

Wyrażenie zgody
Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przesyłanie faktur w formie elektronicznej
Na podstawie art. 106n ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (t.j. Dz.U. z 2016 r., poz.
710 z póżń zm.) akceptuję wystawianie i przesyłanie faktur w formie elektronicznej przez TAURON Sprzedaż sp. z o.o.
zgodnie z tą ustawą oraz zgodnie z „Regulaminem przesyłania faktur drogą elektroniczną" dostępnym na stronie
internetowej, z którym się zapoznałem/ zapoznałam i który akceptuję.
Oświadczam, że zapoznałam/ zapoznałem się i w pełni akceptuję „Regulamin Serwisu eBOK". Akceptacja Regulaminu
jest dobrowolna, ale niezbędna w celu uzyskania dostępu do faktur w formie elektroniczne.
Rezygnacja
Oświadczenie o rezygnacji z przesyłania faktur w formie elektronicznej
Niniejsza rezygnacja stanowi cofnięcie zgody na otrzymywanie faktur w formie elektronicznej, zgodnie z art. 106n ust. 1
ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (t.j. Dz.U. z 2016 r., poz. 710 z póżń zm.), zgodnie
z „Regulaminem przesyłania faktur drogą elektroniczną". Przyjmuję do wiadomości, że od kolejnego okresu
rozliczeniowego, następującego nie wcześniej niż dnia następnego, po dniu otrzymania niniejszego oświadczenia przez
TAURON Sprzedaż sp. z o.o. będę otrzymywał faktury wyłącznie w formie papierowej.

Podpis/y składającego/ych oświadczenie

* wypełnić w momencie zawierania nowej umowy na
dwie osoby/małżeństwo.

1/1

GAZ_TS_GD_OF

Adres korespondencyjny:
TAURON Obsługa Klienta sp. z o.o.
ul. Lwowska 23, 40-389 Katowice

Telefoniczna Obsługa Klienta:
32 606 0 606
(opłata jak za zwykłe połączenie telefoniczne,
zgodnie z taryfą operatora)

Elektroniczna Obsługa Klienta:
ebok.tauron.pl
gaz@tauron.pl
www.tauron.pl

Sprzedawca: TAURON Sprzedaż sp. z o.o., ul. Łagiewnicka 60, 30-417 Kraków, NIP 6762337735, REGON: 120378027, Kapitał zakładowy: 479.029.800,00 zł;
Rejestracja: Sąd Rejonowy dla Krakowa - Śródmieścia w Krakowie, XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS: 0000270491

