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Dane Nabywcy

Działając na podstawie Ustawy z dnia 11 marca 2004 roku art 106n ustawy o podatku od towarów i usług Dz. U. Z 2004 r Nr 54 , poz. 535, 
z późniejszymi zmianami w tym w szczególności Dz.U. Z 2013 r poz. 35, w sprawie przesłania faktur w formie elektronicznej, zasad ich 
przechowywania oraz trybu ich udostępniania organowi podatkowemu lub organowi kontroli skarbowej, niniejszym zawiadamiam, że z 
dniem                               roku:

1. Akceptuję wystawianie i przesyłanie mi przez Northgate Logistics Spółka z ograniczona odpowiedzialnością Spółka 
komandytowa, ul. F. Nowowiejskiego 24A, 83-000 Pruszcz Gdański, faktur VAT, faktur korygujących VAT oraz duplikatów faktur w 
formie elektronicznej, formatem faktury w formie elektronicznej jest PDF (Portable Document Format), oraz dokumentów CMR 
potwierdzających dostawę

2. Zobowiązuję się przyjmować dokumenty, o których mowa w pkt. 1 niniejszego oświadczenia w formie papierowej, w przypadku, 
gdy przeszkody formalne lub techniczne uniemożliwiają firmie Northgate Logistics Spółka z ograniczona odpowiedzialnością 
Spółka komandytowa wystawienie czy przesłanie ich w formie elektronicznej,

3. Potwierdzam, że mam świadomość, iż niniejsze oświadczenie może zostać przeze mnie cofnięte, w następstwie czego Northgate 
Logistics Spółka z ograniczona odpowiedzialnością Spółka komandytowa utraci prawo do wystawiania i przesyłania ich w formie 
elektronicznej,

dnia roku



4. Oświadczam, że mam świadomość, iż cofnięcie niniejszego oświadczenia musi mieć formę pisemną i być przesłane pocztą na 
adres siedziby Northgate Logistics Spółka z ograniczona odpowiedzialnością Spółka komandytowa oraz musi zostać skutecznie 
doręczone do Northgate Logistics Spółka z ograniczona odpowiedzialnością Spółka komandytowa

5. Oświadczam, że mam świadomość, iż faktury mogą być wystawiane i przesyłane w formie elektronicznej od dnia następującego 
po dniu, w którym firma Northgate Logistics Spółka z ograniczona odpowiedzialnością Spółka komandytowa otrzymała 
prawidłowo wypełnione oświadczenie, pod warunkiem, że podany przeze mnie adres e-mail jest poprawny, a tym samym faktura 
będzie mogła zostać skutecznie doręczona.

6. Northgate Logistics Spółka z ograniczona odpowiedzialnością Spółka komandytowa oświadcza, że faktury będą przesyłane z 
głównego adresów e-mail: e-faktura@northgatelogistics.pl

Proszę o przesyłanie faktur elektronicznych 
na podany przeze mnie poniżej adres e-mail:

W razie zmiany adresu e-mail zobowiązuję się do niezwłocznego pisemnego powiadomienia o tym fakcie firmy Northgate Logistics Spółka 
z ograniczona odpowiedzialnością Spółka komandytowa

Northgate Logistics Spółka z o.o. Sp.k.
ul. F. Nowowiejskiego 24 A
83-000 Pruszcz Gdański

Prosimy o odesłanie wypełnionego 
oświadczenia na adres:

pieczęć oraz czytelny podpis
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