IZJAVA

o strinjanju z uporabo elektronske poti ponudnika IS.EDICO d.o.o. in storitve eRačuni
integrirane v programsko
opremo

ponudnika

Podatki o uporabniku elektronske poti:

(Naziv podjetja)

(ID za DDV)

(Naslov)

(Matična številka)

(Poštna številka in kraj)

(Zakoniti zastopnik)

(Ime in priimek kontaktne osebe - Uporabnika storitve)

(e-naslov in telefonska št. kontaktne osebe - Uporabnika storitve)

Ponudniku elektronske poti, IS.EDICO d.o.o., Celjska cesta 6, 3240 Šmarje pri Jelšah dovoljujemo, da nas na UJP
prijavi kot uporabnika elektronske poti, ki bo po tej poti izdajal e-račune proračunskim uporabnikom in gospodarskim
subjektom in/ali prejemal e-račune, ki jih zanj izdajajo proračunski uporabniki in gospodarski subjekti.
Kot izdajatelj e-računov lahko v storitev eRačuni posredujemo popolnoma vse fakture, ki jih po standardu eSlog
izdelamo v svojem informacijskem sistemu ne glede na to, kdo je končni prejemnik računa. Ko je prejemnik
proračunski uporabnik, je obvezna pot preko UJP-a, zato bo uporabljena ta pot. Ko pa je prejemnik iz gospodarstva,
se z njim dogovorimo, na kateri način bo prejemal naše izdane e-račune:

▪
▪

preko elektronske izmenjave v storitev eRačuni (če gre za uporabnika postopka Prejeti e-računi)
preko e-pošte (ko prejemnik ni uporabnik storitev eRačuni).

Kot prejemnik e-računov se zavedamo, da bodo v storitev avtomatsko prevzeti le tisti e-računi, ki nam jih izdajo
proračunski uporabniki in e-računi, ki nam jih izdajo gospodarski subjekti, ki so že uporabniki storitve eRačuni. Za
e-račune, ki nam jih izdajo drugi izdajatelji, pa se moramo z njimi dogovoriti:
▪
ali bodo tudi oni postali uporabniki storitve eRačuni
▪
ali nam bodo poslali e-račune po e-pošti
▪
ali nam bodo e-račune posredovali preko elektronskega bančništva in jih bo potrebno v storitev ali
informacijski sistem uvažati ročno.

(Kraj in datum)

(Podpis odgovorne osebe in žig)

S podpisom Izjave potrjujemo, da smo seznanjeni s splošnimi pogoji in da se z njimi v celoti strinjamo.

Storitev eRačuni, T: 03 810 13 00, F: 03 817 13 34, http://eracuni.dopinus.com, e-naslov: eracuni@edico.si
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NAROČILNICA

za pakete storitve eRačuni
Ponudnik e-poti:

Ponudnik in upravljalec storitve eRačuni:

IS.EDICO d.o.o.
Celjska cesta 6
3240 Šmarje pri Jelšah

DBAS d.o.o.
Aškerčev trg 26
3240 Šmarje pri Jelšah
eracuni@edico.si

Podatki o naročniku paketov eRačuni:
(Naziv podjetja)

(ID za DDV)

(Naslov)

(Matična številka)

(Poštna številka in kraj)

(Zakoniti zastopnik)

Kontaktni podatki naročnika:

(Ime in priimek kontaktne osebe)

(e-naslov kontaktne osebe)

(telefonska št. kontaktne osebe)

Naročamo paket eRačuni:
(Ustrezno izbiro označite z X)

ER-5

ER-10

ER-20

S podpisom soglašamo, da nam ponudnik in upravljalec storitve eRačuni - podjetje DBAS d.o.o. račune za opravljene
storitve pošilja samo v elektronski obliki kot e-račun v storitev eRačuni oz. po e-pošti:
(e-naslov za prejem e-računov za opravljene storitve)

S podpisom jamčimo za pravilnost podatkov in se zavezujemo, da bomo ponudnika in upravljalca storitve redno
obveščali o vseh spremembah podatkov, navedenih v tej naročilnici.

(Kraj in datum)

(Podpis odgovorne osebe in žig)

S podpisom naročilnice potrjujemo, da smo seznanjeni s splošnimi pogoji storitve eRačuni in da z njimi v celoti soglašamo.
Storitev eRačuni, T: 03 810 13 00, F: 03 817 13 34, https://eracuni.dopinus.com, e-naslov: eracuni@edico.si

NAROČILNICA

za posamezne postopke v okviru storitve eRačuni po ceniku
Ponudnik e-poti:

Ponudnik in upravljalec storitve eRačuni:

IS.EDICO d.o.o.
Celjska cesta 6
3240 Šmarje pri Jelšah

DBAS d.o.o.
Aškerčev trg 26
3240 Šmarje pri Jelšah
eracuni@edico.si

Podatki o naročniku posameznih postopkov
(Naziv podjetja)

(ID za DDV)

(Naslov)

(Matična številka)

(Poštna številka in kraj)

(Zakoniti zastopnik)

Kontaktni podatki naročnika:
(Ime in priimek kontaktne osebe)

(e-naslov kontaktne osebe)

(telefonska št. kontaktne osebe)

Naročamo postopke oz. storitve:
(Ustrezno izbiro označite z X)

Izdani eRačuni

Prejeti eRačuni

Pretvorba dokumenta v PDF format

Enostavna eLikvidatura

Dolgoročna hramba e-računov v okviru storitve MyBizDocs
Arhiviranje e-računov pri certificiranem arhivarju po komercialnih pogojih
Arhiviranje e-računov pri certificiranem arhivarju po lastni pogodbi
eNaročanje

Kompleksna eLikvidatura

Kontrolni postopek za nadzor uspešnosti avtomatsko posredovanih eRačunov
S podpisom soglašamo, da nam ponudnik in upravljalec storitve eRačuni - podjetje DBAS d.o.o. račune za opravljene
storitve pošilja samo v elektronski obliki kot e-račun v storitev eRačuni (pod pogojem, da smo naročeni na postopek
Prejeti eRačuni) oz. po e-pošti:
(e-naslov za prejem e-računov za opravljene storitve)

S podpisom jamčimo za pravilnost podatkov in se zavezujemo, da bomo ponudnika in upravljalca storitve redno
obveščali o vseh spremembah podatkov, navedenih v tej naročilnici.
(Kraj in datum)

(Podpis odgovorne osebe in žig)

S podpisom naročilnice potrjujemo, da smo seznanjeni s splošnimi pogoji storitve eRačuni in da z njimi v celoti soglašamo.
Storitev eRačuni, T: 03 810 13 00, F: 03 817 13 34, http://eracuni.dopinus.com, e-naslov: eracuni@edico.si

