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Vloga za izdajo elektronske oblike računa
Vsa polja so obvezna.

A) PODATKI O PLAČNIKU/PREJEMNIKU RAČUNA:
Ime in priimek ali naziv podjetja:_________________________________________________________________________________
Naslov ali sedež podjetja (ulica in hišna številka):___________________________________________________________________
Poštna številka in kraj:_________________________________________________________________________________________
Telefon: ________________________ E-pošta: ______________________________ Davčna številka*: ______________________
B) ELEKTRONSKO OBLIKO RAČUNA ŽELIM PREJEMATI ZA (označite izbiro):
□ račun za oskrbo s pitno vodo in odvajanje in čiščenje odpadne vode
Št. odjemnega mesta:

/

/

□ račun za ravnanje z odpadki
Šifra plačnika:

0

0

4

/

4

(Podatek prepišite z računa. Opomba: Če plačnik prejema račune za več lokacij/naročnikov, vloga velja za vse lokacije, ki se nanašajo na isto šifro plačnika.)

C) E-RAČUN ŽELIM PREJEMATI (izberite eno izmed možnosti):
na elektronski naslov:
ALI
v elektronsko banko:

elektronski naslov za pošiljanje računov
št. transakcijskega računa uporabnika (namenjena uporabnikom e-banke; plačnik uporabnik mora biti enak uporabniku e-banke)

D) IZJAVA UPORABNIKA
Soglašam, da se elektronska oblika računa začne izdajati v naslednjem obračunskem obdobju po oddaji vloge, pri čemer morajo biti podatki
uporabnika usklajeni z obstoječimi podatki za uporabo storitev podjetja JP VOKA SNAGA d.o.o..
POMEMBNO:

S podpisom potrjujem in soglašam, da mi izdajatelj e-računa pošilja račune za moje obveznosti, ki nastajajo iz naslova dobave blaga oz. storitev, samo v elektronski obliki na elektronski
naslov, naveden v tej vlogi. S podpisom te vloge jamčim za resničnost in pravilnost zgoraj navedenih podatkov in se zavezujem, da bom izdajatelja e-računov redno obveščal o vseh
spremembah podatkov, navedenih v vlogi najkasneje v 8 dneh po nastali spremembi. Obenem se obvezujem, da v primeru nesprejetega e-računa takoj obvestim izdajatelja e-računa.
Seznanjen sem, da bo družba JP VOKA SNAGA d.o.o. zgoraj vpisane osebne podatke obdelovala za namen obravnave vloge ter izvedbo aktivnosti, potrebnih za poslovanje z eračunom ter da si lahko več o obdelavi in varstvu osebnih podatkov preberem na spletni strani: http://www.vokasnaga.si/jp-vo-ka-snaga/o-druzbi/varstvo-osebnih-podatkov-gdpr ,
informacije pa so na voljo tudi na sedežu družbe na naslovu Vodovodna cesta 90, Ljubljana.
* Vašo davčno številko podjetje potrebuje zaradi zagotavljanja identifikacije uporabnika pri evidentiranju spremembe in obračunavanju opravljenih storitev.
Pravilno izpolnjeno in podpisano vlogo lahko oddate:
po pošti na naslov JP VOKA SNAGA d. o. o., Vodovodna cesta 90, 1000 Ljubljana,
skenirano po e-pošti na vokasnaga@vokasnaga.si.
Dodatne informacije: tel. št. 080 86 52, spletna stran www.vokasnaga.si.

Datum podpisa vloge: _______________________________

Podpis plačnika/prejemnika e-računa: _____________________________

E) OPOMBE:
______________________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

F) IZPOLNI JP VOKA SNAGA d.o.o. :
Datum prejema vloge: _______________________________

Podpis pooblaščene osebe v podjetju: _____________________________
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