
PUNOMOĆ za korištenje servisa e-Račun

Kojom ja                                                                                     iz                                                                                                                                               

kao osoba ovlaštena za zastupanje

Šifra poslovne jedinice 1

da u ime i za račun poslovnog subjekta kojeg kao odgovorna osoba zastupam, koristi servis e-Račun te mu dodjeljujem sljedeća prava: 

Prava korisnika

 (ime i prezime osobe ovlaštene za zastupanje- opunomoćitelja)

U                                                                 ,                                   godine
pečat i potpis osobe ovlaštene za zastupanje / opunomoćitelja 

(adresa prebivališta osobe ovlaštene za zastupanje - opunomoćitelja)

(naziv, sjedište, OIB i MB poslovnog subjekta - opunomoćitelja)

OPUNOMOĆUJEM

                                                                                   iz      

                                                                                                                                                      
(ime i prezime osobe ovlaštene za zastupanje - opunomoćenika) (adresa prebivališta, JMBG i OIB- opunomoćenika)

(naziv, sjedište, OIB i MB poslovnog subjekta - opunomoćenika)

Unos

Potpis

Pregled i prihvat

Priprema naloga za plaćanje

1 Šifra poslovne jedinice upisuje se samo u slučaju kada opunomoćitelj opunomoćeniku daje punomoć samo za jednu poslovnu jedinicu tvrtke. Ako opunomoćitelj želi opunomoćeniku dati punomoć za više 
poslovnih jedinica, za svaku poslovnu jedinicu potrebno je dati drugu punomoć. 

Uz punomoć je potrebno priložiti presliku osobne iskaznice osobe ovlaštene za zastupanje Opunomoćitelja.  

Punomoć vrijedi do opoziva i može se upotrijebiti samo u svrhe koje su prethodno navedene te se u druge svrhe ne može upotrijebiti.

Izjava opunomoćitelja 

Sukladno čl. 80. Zakona o porezu na dodanu vrijednost i čl. 161. Pravilnika o porezu na dodanu vrijednost, izjavljujem da sam odabirom prava Pregled i 

prihvat i/ili priprema naloga za plaćanje te potpisom ove Punomoći, suglasan/na prihvaćati račune u elektroničkom obliku od drugih registriranih korisnika 

servisa FINA e-Račun. 

Izjavljujem da sam upoznat s Općim uvjetima korištenja internetskog servisa e-Račun te se kao osoba ovlaštena za zastupanje gore navedenog poslovnog 

subjekta obvezujem FINI plaćati naknadu za slanje računa za koje sam izdao/la ovu punomoć, a sukladno cjeniku FINE. 

Svojim potpisom, pod krivičnom i materijalnom odgovornošću, jamčim za točnost svih navedenih podataka. 

(naziv, sjedište, OIB i MB poslovnog subjekta - opunomoćenika)
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