
Oświadczenie o akceptacji przesyłania dokumentów rozliczeniowych w formie elektronicznej 

 
Na podstawie art.106n Ustawy z dnia 11.03.2004 r. o podatku od towarów i usług (tj. Dz. U. z 2020 r., poz. 106, z późn. zm.)
 

NAZWA ODBIORCY

 

ADRES

 

NR KLIENTA

 

 Numer NIP/PESEL         Telefon

 

oświadczam, że: 
 
Akceptuję przesyłanie przez ENERGA-OPERATOR S.A. faktur, not odsetkowych, not uznaniowych oraz korekt tych dokumentów i 
ich duplikatów z tytułu rozliczeń usług dystrybucji w formie PDF za pośrednictwem poczty elektronicznej. 
 
Adresem właściwym do przesyłania faktur przez ENERGA-OPERATOR S.A. jest adres e-mail:

Adres skrzynki odbiorczej Odbiorcy faktur VAT

 
 
 
         

        PODPIS ODBIORCY
 

INFORMACJE DODATKOWE: 

1. Faktury, noty odsetkowe, noty uznaniowe oraz korekty tych dokumentów i ich duplikaty będą zapisane w formie PDF oraz załączone 
bezpośrednio do wiadomości e-mail. Dokumenty te nie będą kompresowane ani zaszyfrowane.  

2. EOP będzie wysyłało faktury, noty odsetkowe, noty uznaniowe oraz korekty tych dokumentów i ich duplikaty z adresu email:  efaktura-
dystrybucja@energa-operator.pl. 

3. Skrzynka e-mail EOP efaktura-dystrybucja@energa-operator.pl jest obsługiwana automatycznie i służy wyłącznie do obsługi wysyłki faktur w 
formacie elektronicznym. Prosimy nie odpowiadać na wiadomości wysłane z tej skrzynki – EOP nie będzie udzielało odpowiedzi na wiadomości 
przesyłane na ten adres e-mail. 

4. Wskazane powyżej adresy skrzynek pocztowych EOP i Odbiorcy są jedynymi właściwymi adresami dla dokumentów z tytułu rozliczeń usług 
dystrybucji energii elektrycznej. Otrzymane z innych adresów niż wyżej wymieniony adres EOP faktury, noty odsetkowe, noty uznaniowe oraz 
korekty tych dokumentów i ich duplikaty powinny być  traktowane jako nieważne. 

5. Za moment doręczenia dokumentów drogą elektroniczną uważa się moment wpływu na skrzynkę Odbiorcy. 

6. Odbiorca składający „Oświadczenie o akceptacji przesyłania dokumentów rozliczeniowych w formie elektronicznej” zobowiązuje się do 
utrzymywania aktywnego adresu e-mail dla potrzeb przesyłania faktur, not odsetkowych, not uznaniowych oraz korekt tych dokumentów i ich 
duplikatów w formacie elektronicznym. 

7. Odbiorca składający „Oświadczenie o akceptacji przesyłania dokumentów rozliczeniowych w formie elektronicznej” zobowiązany jest 
powiadomić niezwłocznie EOP o zmianie adresu e-mail, na który mają być przesyłane faktury, noty odsetkowe, noty uznaniowe oraz korekty 
tych dokumentów i ich duplikaty w formacie elektronicznym. Zgłoszenie to powinno nastąpić niezwłocznie za pomocą formularza zgłoszeniowego 
umieszczonego pod adresem https://energa-operator.pl/formularz-zgloszeniowy/pytania-i-reklamacje. Do formularza należy dołączyć 
zaktualizowane "Oświadczenie o akceptacji przesyłania dokumentów rozliczeniowych w formie elektronicznej". 

8. EOP rozpocznie wystawianie oraz przesyłanie Odbiorcy faktur, not odsetkowych, not uznaniowych oraz korekt tych dokumentów i ich duplikatów 
w formacie elektronicznym począwszy od najbliższego lub kolejnego okresu rozliczeniowego uwzględniając po stronie EOP 30 dniowy termin 
na realizację zmiany sposobu dystrybucji faktur. Termin ten jest liczony od dnia następującego po otrzymaniu przez EOP prawidłowo 
wypełnionego oraz właściwie złożonego „Oświadczenia o akceptacji przesyłania dokumentów rozliczeniowych w formie elektronicznej”. 

9. Odbiorca jest uprawniony do wycofania zgody na wystawianie i przesyłanie faktur, not odsetkowych, not uznaniowych oraz korekt tych 
dokumentów i ich duplikatów w formacie elektronicznym w dowolnym momencie. W tym celu Odbiorca zobowiązany jest dostarczyć do EOP 
prawidłowo wypełnione „Oświadczenie o wycofaniu zgody na przesyłanie dokumentów rozliczeniowych w formie elektronicznej”. 

10. „Oświadczenie o akceptacji przesyłania dokumentów rozliczeniowych w formie elektronicznej” oraz „Oświadczenie o wycofaniu zgody na 
przesyłanie dokumentów rozliczeniowych w formie elektronicznej” powinny być przekazane do EOP jako załącznik do prawidłowo wypełnionego 
formularza zgłoszeniowego. Formularz zgłoszeniowy umieszczony jest pod adresem https://energa-operator.pl/formularz-zgloszeniowy/pytania-
i-reklamacje. 

11. Złożenie nieprawidłowo wypełnionego „Oświadczenia o akceptacji przesyłania faktur w formie elektronicznej” bądź „Oświadczenia o wycofaniu 
zgody na przesyłanie dokumentów rozliczeniowych w formie elektronicznej” będzie traktowane jako nieważne. 

12. Kwestie nieujęte w „Oświadczeniu o akceptacji przesyłania faktur w formie elektronicznej” określa Regulamin wystawiania i przesyłania 
dokumentów rozliczeniowych drogą elektroniczną – EOP. 
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