Hulladékgazdálkodási közszolgáltatási számla
1. sz. eredeti példány
1/4. oldal
Számla sorszáma: S9/2014/000001

Szolgáltató neve: Gyöngyösi Hulladékkezelő Nonprofit Kft.
Címe: 3200 Gyöngyös, Kenyérgyár u. 19.
Adószám: 14492554-2-10
Bankszámlaszáma: 10918001-00000004-08200004

Ügyfélszolgálat elérhetőségei:
Gyöngyös, Kenyérgyár u. 19.
Tel: (37) 311-894/36-os mellék
Fax: (37) 500-281/32-es mellék
H – K – P: 8 – 16-óráig
SZ: 8 – 20-óráig
CS: SZÜNNAP
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Minta Név
MINTA település
Minta u. 1
9999

1
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7

Elszámolási időszak: 2014.10.01. – 2014.12.31.
Fizetendő összeg:
6121 Ft
Fizetési határidő:
2014.12.31.
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Felhasználó azonosító száma: 000000
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Felhasználó neve:
Minta Név
Felhasználó címe:
9999 MINTA település, Minta u. 1
Felhasználási hely címe:
9999 MINTA település, Minta u. 1
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A rezsidíj csökkentése nélkül Önt ebben az elszámolási időszakban a
következő fizetési kötelezettség terhelte volna:
A rezsidíj csökkentésének eredményeképpen az Ön megtakarítása
- ebben az elszámolt időszakban:
- 2013. július 1-je óta összesen:
(Ezen összegek az Ön számlájáról előzetesen levonásra kerültek)
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7450 Ft

10

1329 Ft
7974 Ft
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SZÁMLAMAGYARÁZAT
1. A közüzemi szerződésben rögzített vagy más módon megadott postázási (értesítési) cím, ahová a számlát küldi
a Szolgáltató.
2. A közszolgáltatóra vonatkozó adatok. Kérjük, hogy utalás estén a megadott bankszámlaszámra utaljon.
3. Tájékoztatás az ügyintézés helyéről, ügyfélszolgálat elérhetőségeiről.
4. Aktuális számla sorszáma. Kérjük, hogy egyéni utalás estén az aktuális számla sorszámára hivatkozzon a
közlemény rovatban.
5. Az Ön azonosító sorszáma. Megkereséskor kérjük, hogy szíveskedjen erre hivatkozni. Csoportos beszedési
megbízás esetén ez az Ön partnerazonosító száma.
6. Szerződött Ügyfél neve, pontos címe. A közszolgáltatás igénybevételének címe.
7. A számlázott szolgáltatási időszak.
8. Az esedékes számla fizetendő összege (hulladékról szóló 2012. évi CLXXXV. törvény 91. § (2) bekezdés).
9. A számla befizetési határideje.
10. A számla értéke rezsicsökkentés nélkül (hulladékról szóló 2012. évi CLXXXV. törvény 91. § (5) bekezdés).
11. Az esedékes elszámolási időszakban keletkezett megtakarítás összege (hulladékról szóló 2012. évi
CLXXXV. törvény 91. § (5a) bekezdés).
12. 2013. július 1-től göngyölített megtakarítás összege (hulladékról szóló 2012. évi CLXXXV. törvény 91. §
(5a) bekezdés).

Vevő (fizető) azonosító száma: 000000
13
Vevő (fizető) neve: Minta Név
Vevő (fizető) címe: 9999 MINTA település, Minta u. 1
Vevő (fizető) adószáma:

3/4. oldal
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Szerződéses folyószámla: 000000
Számla sorszáma: S9/2014/MINTA
Fizetési mód: Postai csekk
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Teljesítés kelte: 2014.12.31.
Számla kelte: 2014.10.27.
A szolgáltatás megnevezése:
Hulladékgazdálkodási közszolgáltatás

SZÁMLARÉSZLETEZŐ

Tétel megnevezése
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Ürítési díj
(120L edény)

Mennyiség és
mértékegysége

Nettó egységár és
mértékegysége

1*1*13
db*gyak.*hét

370,80
Ft/Ürítés

Nettó díj
(Ft)

ÁFA
(%)

ÁFA érték
(Ft)

Bruttó díj
(Ft)
6121

4820

27

1301

23

Bruttó számlaérték összesen*
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Fizetendő összeg

21

A nyilvántartás szerinti folyószámla-egyenlege a számla kibocsátásakor: 6121 Ft.
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6121
6121
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Tájékoztató adatok:
*A rezsicsökkentés a fogyasztókat a 2012. április 14. napján alkalmazott díj figyelembevételével maghatározott bruttó számlaérték alapulvételével illeti meg, a tétel a már
csökkentett összeget tartalmazza.

ÁFA kulcs

Alap

ÁFA összeg

Összesen

27

4820

1301

6121

Számla összesen

4820

1301

6121
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Ez a számla számítógépes úton, zárt rendszerben készült, ezért a számviteli törvény 167. § (3) bekezdése értelmében aláírás nélkül hiteles és megfelel a
24/1995 (XI.22) PM rendeletben előírt szigorú számadás követelményeinek.
A számla közvetített szolgáltatást is tartalmaz!

SZÁMLAMAGYARÁZAT
13. Szerződött Ügyfél/Partner megnevezése, aki a számla kiegyenlítésére kötelezett.
14. Az Ügyfél/Partner szerződés szerinti lakcíme/címe.
15. Gazdasági társaság esetén a társaság adószáma.
16. A számla teljesítésének módja (postai csekk/utalás)
17. Az elszámolt időszak utolsó napja, mely az időszakonkénti elszámolású folyamatos szolgáltatás miatt
megegyezik a számla fizetési határidejével.
18. A számla kiállításának ideje.
19. A szerződésben rögzített edényzet díjszabásának megnevezése.
20. Az elszámolt időszakban ürített edényzet(ek) darabszáma*heti ürítési gyakoriság*elszámolt hetek száma.
21. 1 darab hulladékgyűjtő edényzet egyszeri nettó ürítési díja.
22. Nettó díj, mely az edényzetek darabszáma, az ürítések száma és a nettó egységár szorzata.
23. A rezsicsökkentéssel érintett tételek áfával növelt értéke.
24. Az esedékes számla fizetendő összege, mely tartalmazza a rezsicsökkentéssel érintett tételeket, valamint
azokat a tételeket is (pl. edényzet bérleti díja, zsák ára), melyek nem tartoznak a rezsicsökkentés hatálya alá.
25. Az esedékes számla kibocsájtását követően nyilvántartott folyószámla-egyenlege, mely tartalmazza az
aktuális számlát is.
26. Áfa összesítő táblázat.

