
Oświadczenie w sprawie stosowania faktur 

elektronicznych 

 

Dane klienta:   

Nazwa/Imię i nazwisko: ………........……..…..… 

……………….......…….……………….…........... 

Adres:……………………........…….…....….……  

…………………….......………….….….....…….. 

NIP/Pesel: .………………........……….....………  

 

Wyrażam zgodę na wystawienie i przesłanie przez: 

Burco Polska Sp. z o.o. Rogowo Pearl Sp. k., ul. 

Rezydencyjna 88/2, 72-330 Mrzeżyno, KRS: 

0000701195, NIP: 8571923883 („Spółka”) faktur, 

duplikatów tych faktur oraz ich korekt w formie 

elektronicznej, w formie pliku PDF za pomocą 

poczty elektronicznej z adresu e-mail:  

m.kukielka@burco.pl 

 

na następujący adres e-mail (adres Klienta): 

 

………………………………...........……………..  

 

Szanowni Państwo, 

Działając na podstawie przepisów ustawy z dnia 

11 marca 2004r. o podatku od towarów i usług, 

zwracamy się z prośbą o wyrażenie przez Państwa 

zgody na otrzymywanie faktur w formie 

elektronicznej. Oświadczenie o akceptacji faktur 

elektronicznych należy przesłać w formie 

elektronicznej lub pisemnej na adres: 

 

Burco Polska Sp. z o.o. Rogowo Pearl Sp. k.   

ul. Rezydencyjna 88/2  

72-330 Mrzeżyno  

 

e-mail: biuro@burco.pl 

 

W przypadku zmiany adresu e-mail bądź 

wycofania akceptacji na wystawianie i przesyłanie 

faktur w formie elektronicznej uprzejmie prosimy 

o przekazanie nam informacji w formie 

elektronicznej lub pisemnej na wyżej wskazany 

adres. 

 
 

.................................................................. ....... 

 

(Podpis Klienta) 

Statement regarding electronic invoices 

 

 

Client Data:    

Full name of the client: ………........……..…..….. 

……………….......…….……………….…........... 

Address:……………………........…….…....….…. 

…………………….......………….….….....……... 

VAT/ID number:.…………........………....……… 

 

I accept issuing and sending by: Burco Polska Sp. 

z o.o. Rogowo Pearl Sp. k., ul. Rezydencja 88/2, 

72-330 Mrzeżyno, KRS: 0000701195, NIP: 

8571923883 (the "Company") invoices, 

duplicates of these invoices and their corrections in 

electronic form, in a PDF file, by an email sent 

from tfe following address: 

m.kukielka@burco.pl 

 

to the following e-mail address (client address): 

 

………………………………..............…………… 

 

Dear Sir or Madam, 

Acting under the Value Addes Tax Act of 11 

March 2004 about tax on goods and services, we 

ask you to agree to receive invoices in electronic 

form. The statement shell be sent in electronic or 

written form to the following address: 

 

 

 

Burco Polska Sp. z o.o. Rogowo Pearl Sp. k. 

ul. Residential 88/2 

72-330 Mrzeżyno 

 

e-mail: biuro@burco.pl 

 

In case of changing e-mail address or changing the 

decision in this matter your we kindly request that 

you inform us about it in electronic or written form 

to the aforementioned address. 

 

 

 

 
.................................................................. ....... 

 

(signature of the Client) 


