(Data/miejsce)

(Дата/место)

(Pełna nazwa kontrahenta)

(Полное наименование клиента)

(Adres)

(Адрес)

(NIP)

(ИНН)

Zakłady Magnezytowe “ROPCZYCE”S.A
Adres: ul. Postępu 15c,
02-676 Warszawa NIP: 818-00-02-127

АО Магнезитовый завод в Ропчицах
Адрес: ул. Постенпу 15С,
02-676, Варшава ИНН: 818-00-02-127

Szanowni Państwo,

Уважаемые Господа,

Zwracamy się z prośbą o potwierdzenie, w formie
oświadczenia, którego treść określona jest poniżej, czy
akceptują Państwo, że od dnia jego złożenia, wyrażają Państwo
zgodę na przesyłanie faktur w formie elektronicznej
w rozumieniu przepisów Ustawy z dnia 11 marca 2004 roku
o podatku od towarów i usług. Oświadczenie należy przesłać
w formie elektronicznej bądź pisemnej na następujący adres:

Обращаемся к Вам с просьбой о подтверждении в виде
письменного заявления содержание которого указано
ниже: согласны ли Вы начиная с сегодняшнего дня
получать счёт-фактуры в электронном виде согласно
Закону от 11 марта 2004 года о налогах на товары и услуги.
Заявление необходимо выслать в электронном или
письменном видепо следующему адресу:

Zakłady Magnezytowe “ROPCZYCE” S.A.
adres: ul. Przemysłowa 1, 39-100 Ropczyce
e-mail: porozumienie@ropczyce.com.pl

АО Магнезитовый завод в Ропчицах
Адрес: ул. Пжемыслова 1, 39-100, Ропчице
e-mail: porozumienie@ropczyce.com.pl

W przypadku wątpliwości lub pytań, uprzejmie prosimy
o kontakt.

В случае возникновения вопросов или сомнений просим
связаться с нами.

***

***

Oświadczenie w sprawie stosowania faktur elektronicznych

Заявление об использовании счёт-фактур в электронном
виде.

W imieniu:

Oт:

(pełna nazwa kontrahenta)

(Полное наименование контрагента)

z siedzibą w __________________________________
zobowiązuję się do wystawiania i przesyłania na rzecz:

С главным офисом в __________________________
Обязуюсь выставлять и пересылать компании:

Zakłady Magnezytowe “ROPCZYCE” S.A

АО Магнезитовый завод в Ропчицах

faktur w formie elektronicznej, w formie pliku PDF, za pomocą
poczty elektronicznej z następującego adresu e-mail:

счета-фактуры в электронной форме, в формате PDF по
электронной почте со следующего адреса:

na następujący adres e-mail:

на следующий электр. адрес:

faktura@ropczyce.com.pl

faktura@ropczyce.com.pl

Oświadczam, że zapoznałem się z treścią Regulaminu Wystawiania
i Przesyłania Faktur w Formie Elektronicznej, który dostępny jest na
stronie internetowej: www.ropczyce.com.pl/zastrzeenia-prawne-iregulaminy-226,1.html i zobowiązuję się do jego przestrzegania.

Заявляю, что я ознакомился с содержанием Регламента о
выставлении и пересылке счёт-фактур в электронном виде,
который находится по адресу : www.ropczyce.com.pl/zastrzeeniaprawne-i-regulaminy-226,1.html и обязуюсь соблюдать его.

(Podpis osoby upoważnionej do reprezentowania Spółki)

(Подпись лица уполномоченного представлять субъект)

