SUTIKIMAS ĮTRAUKTI BENDRIJĄ PRIE „VIENA SĄSKAITA“ PASLAUGŲ TEIKĖJŲ
___________________________________________(data)
Pritariame bendrijos prijungimui prie mokesčių mokėjimo sistemos „Viena sąskaita“ paslaugų teikėjų sąrašo, leidžiant
gyventojams už bendrijos paslaugas atsiskaityti naudojantis šia savitarnos svetaine.
1.

Pilnas bendrijos pavadinimas *

2.

Registracijos kodas *

3.

Registracijos adresas *

4.

Banko sąskaitos nr. *

5.

Pirmininkas *

6.

Pirmininko arba buhalterijos telefono nr. *

7.

Elektroninis paštas informacijai apie mokėjimus pateikti *

8.

Pinigų pervedimo diena* (tinkamą variantą pabraukite)

9.

Ar reikia perduoti informaciją apie mokėjimus
tvarkančioms statistikos įmonėms? Jei taip, nurodykite
įmonės pavadinimą ir bendrijos įmokos kodą.

10.

Ar gyventojai privalo mokėjime nurodyti mokėtojo kodą?
Jei taip, kiek simbolių jį sudaro?
Bendrijos administruojami adresai*

11.

Paskutinę mėnesio darbo
dieną

Kito mėnesio pirmą darbo
dieną

* Privalomi laukai

8.

TAISYKLĖS
UAB „Viena sąskaita“, gavus tinkamai užpildytą ir pasirašytą sutikimą, sudarys bendrijos gyventojams galimybę atlikti
mokėjimą nurodytai bendrijai, naudojantis elektronine „Vienos sąskaitos“ sistema.
Sąskaitas už bendrijos paslaugas gyventojui pateikia bendrija. Gyventojas pats įrašo mokėtiną sumą į savo „Vieną
sąskaitą“.
Visos per mėnesį surinktos įmokos pervedamos į bendrijos nurodytą sąskaitą vienu pavedimu 8-ame punkte pasirinktu
metu.
Detali ataskaita apie gyventojų atliktus mokėjimus pateikiama bendrijos nurodytu elektroniniu paštu, tą pačią dieną, kaip
ir pervedamos surinktos įmokos.
Pasikeitus bendrijos informacijai ar kontaktams, būtina apie tai informuoti UAB „Viena sąskaita“ per 7 dienas.
Ši UAB „Viena sąskaita“ paslauga bendrijoms teikiama nemokamai.
Jeigu pageidaujate, kad informacija apie surinktas įmokas būtų perduodama statistikos ir skaičiavimo paslaugas
atliekančioms įmonėms (pvz.: E-komplektas, Ivpį, Skaičiavimo centras ar pan.), būtina nurodyti tokios įmonės pavadinimą
lentelėje (9 eilutė).
Šis sutikimas, niekaip nekeičia jūsų susitarimų su kitomis įmonėmis.

9.

Sutikimą, sudaryti galimybę gyventojams apmokėti bendrijos sąskaitas, pasirašo bendrijos pirmininkas. Pasirašytą ir

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

užantspauduotą sutikimą siųsti adresu: Savanorių pr. 192, 44151, Kaunas, arba skenuotą kopiją adresu
info@vienasaskaita.lt, faks: 8 37 214 243.
Visais bendrais klausimais, susijusiais dėl šio sutikimo, kreiptis telefonu 8 670 41 222 arba info@vienasaskaita.lt. Dėl
atsiskaitymų bei mokėjimų kreiptis tel. 8 37 210 020 arba apskaita@vienasaskaita.lt.
Su taisyklėmis susipažinau,
Bendrijos pirmininkas (-ė)
A.V.

UAB „Viena sąskaita”
Savanorių pr.192, LT-44151 Kaunas
Įm.k. 300530005, PVM k. LT100002939017

______________________________________________
(vardas, pavardė, parašas)

8 700 77 007
info@vienasaskaita.lt
www.vienasaskaita.lt

