תאריך 28/02/2022

לקוח יקר,
שלום וברכה
הנדון :אישור קבלת חשבוניות חתומות דיגיטלית בדואר אלקטרוני
בחודש הקרוב וכחלק מתהליכי שיפור השירות ללקוח ,בכוונת (קיבוץ מענית )ח.פ 570003020 .להתחיל ולשלוח
חשבוניות מס "מקור" חתומות דיגיטליות בדואר אלקטרוני ללקוחות.
•
•
•
•

החשבונית תשלח ישירות לדואר האלקטרוני שתבחרו ,דבר שמבטיח קבלתה בזמן.
החשבונית חתומה בחתימה דיגיטלית על פי חוק ,ותוכל לשמש אתכם לקליטה בספרים ולקיזוז מע"מ
התשומות
משלוח "ירוק" שיתרום לשיפור איכות הסביבה.
החשבונית תהיה נגישה לכם בדואר אלקטרוני בכל שעה ומכל מקום.

לצורך הצטרפות לשירות ,ברגע שייחל ,הנכם נדרשים בהתאם לסעיף  18ב' להוראות מ"ה (ניהול פנקסי
חשבונות) ,התשל"ג 1973-לאשר את הסכמתכם על ידי משלוח נוסח ההסכמה הרצ"ב חזרה אלינו לדואר
אלקטרוני
 ( miryam@ma.maanit.org.ilמרים) או ( irism@ma.maanit.org.ilאיריס) לפקס (_046376938עדיף לדואר
אלקטרוני )
נציין כי אישור זה תקף כל עוד לא התקבל ביטול הסכמתכם בכתב.
בברכה ,הנהלת החשבונות
קיבוץ מענית
הסכמה לקבלת חשבוניות חתומות דיגיטלית
הרינו להסכים לקבל מסמכים ממוחשבים מ (קיבוץ מענית) ח.פ_570003020 .
שם חבר/ה______________________________________________________ :
ח.פ/.ת.ז_______________________________________________________ :
שם מלא_______________________________________________________ :
טלפון ________________________________________________________ :
________________________________________________________ : E-mail
חתימה__________________________________________________ :

 ,כתובת  :קיבוץ מענית ד.נ .מנשה 3785500
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