
  

 

  

OŚWIADCZENIE 
ZGODA NA WYSTAWIANIE I PRZESYŁANIE FAKTUR 

W FORMIE ELEKTORNICZNEJ 

 

............................................................................................. ...............-...............-..........-.......... 
nr Klienta:          NIP: 

.................................................................................................. .................................................... 
Nr dowodu osobistego: Wydany przez:      Pesel:    

      

....................................................................................................................................................... 
Imię i Nazwisko - LUB Nazwa Firm y: 

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

...................................................................................... 
ULICA: 

..........-............... ......................................................................................................................... 
Kod pocztowy:   miejscowość: 

............................................................ ............................................................ ......................... 
Te l:     Fax:      E-mail: 

Oświadczenie 
Niniejszym oświadczam(y), że w związku z wejściem w życie z dnie 4 sierpnia 2005 roku 
Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 14 lipca 2005 roku, w sprawie wystawiania oraz 
przesyłania faktur w formie elektronicznej, a także przechowywania oraz udostępniania tych faktur 
organowi podatkowemu lub organowi kontroli skarbowej (Dz. U. Nr 133, poz. 1119), za 
świadczone nam usługi, akceptujemy wystawianie i przesyłanie przez  
F.H.U. „COMP-SERWIS” Radosław Bilski faktur wraz z załącznikami w formie elektronicznej na 
niżej wskazany adres poczty elektronicznej. 
Adresy e-mail prosimy wypełnić drukowanymi literami, każdy znak stawiając w osobnej rubryce. 
 
 

................................................................. @............................................................................ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

Data    CZYT ELNY PODPIS I PIECZĘĆ FIRMOWA KLIENTA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wypełniony formularz wyślij: pocztą na adres biura: ul. Boh.Westerplatte 2, 38-400 Krosno;  
faxem na numer 17 2502 333 lub na adres e-mail: biuro@comp-serwis.com.pl   

 



  

 

  

   

 

 

  ekofaktura 
ZMIEŃ FAKTURĘ PAPIEROWĄ NA EKOFAKTURĘ ! 

Dołącz do osób dbających o środowisko.  

Zamień fakturę papierową na ekofakturę  
i sprawdzaj swoje płatności przez Internet. 

Bądź EKOLOGICZNY to proste ! 

Swoje faktury dostaniesz na własną skrzynkę e-

mail. 

W każdej chwili możesz bezpłatnie sprawdzić 

swoje faktury na bok.comp-serwis.com.pl.  

 

Zaloguj się do Wirtualnego BOK On-line 

i przejdź do sekcji płatności. Po zalogowaniu: 

• sprawdzisz informacje o kwocie faktury, 

terminie płatności i numerze rachunku do 

przelewu, 

• obejrzysz i pobierzesz faktury z 12 

ostatnich miesięcy. 

• pobierzesz i wydrukujesz druk przelewu, 

• zmodyfikujesz dane teleadresowe, 

• wykonasz zgłoszenie lub skontaktuje się  

z nami. 

Wirtualne BOK-online to bezpłatny serwis na 

bok.comp-serwis.com.pl, dzięki któremu możesz  

w szybki i prosty sposób zarządzać swoim kontem 

oraz usługami w COMP-SERWIS. Wystarczy, że 

zalogujesz się na stronie, a uzyskasz dostęp do 

wszystkich informacji dotyczących Twojego konta, 

usług, rachunków oraz wybranym abonamencie. 
 

Wypełnij załączone Oświadczenie i możesz korzystać  

z efaktury. 

F.H.U. „COMP-SERWIS” 

Ul. Boh. Westerplatte 2, 38-400 Krosno 

www.comp-serwis.com.pl   tel.13 4930 138,  

608649147 

 


