Számlamagyarázat

1.) A számla típusának megnevezése
Hulladékgazdálkodási közszolgáltatási számla.
A számla eredetiségének, illetve másolati voltának a megjelölése.
Oldalszám: aktuális oldalszám/összes oldal száma formátumban.
Számla sorszáma: a számla egyedi azonosítója.
2.) Vállalati információk
Szolgáltató adatai: a szolgáltató cégjegyzékben rögzített neve, székhelye, adószáma és bankszámlaszáma. Amennyiben a számlát
átutalással teljesítené, jelen bankszámlára tudja megtenni.
Átutalás esetén kérjük, minden esetben hivatkozzon a számla sorszámára.
3.) Fizetési információk
Ez a rész az Ön számára legfontosabb információkat tartalmazza: az elszámolt időszakot, a fizetendő összeget és a számla fizetési
határidejét.
4.) A felhasználó adatai
Az ügyfél neve, címe és a felhasználó azonosítója itt szerepelnek a számlán. A felhasználó azonosító elsősorban ügyintézéshez fontos.
A felhasználási hely címe a közszolgáltatás helye.
5.) Megtakarítási információk
Itt található az adott elszámolási időszakban a rezsicsökkentés következtében megtakarított összeg. A megtakarítás mértékét az
elszámolt időszakban fizetendő bruttó értékek különbözeteként határozzuk meg.
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A mintaszámlán szereplő adatok és összegek bemutató jellegűek, a mintaszámla részletezettsége, az egységár, az
általános forgalmi adó (áfa) mértéke és a számszaki adatok eltérhetnek az aktuális számla adataitól.

6.) A számlafizetővel kapcsolatos információk
A számlát fizető azonosítója, neve és címe található itt.
7.) Oldalszám
Aktuális oldalszáma/összes oldalszáma formátumban.
8.) Szerződéses folyószámla, fizetési mód
A szerződéses folyószámla számát, a jelen számla sorszámát és a fizetési módot (pl. csoportos beszedési megbízás, átutalás, csekk,
készpénz/díjbeszedő) tartalmazó mező.
9.) A teljesítés és a számla kelte
A számla kelte a számla kiállításának dátumát jelenti, a teljesítés kelte a folyamatos szolgáltatás miatt megegyezik a fizetési
határidővel.
10.) Alapdíj, edénybérleti díj, ürítési díj, kamat
Alapdíj a szolgáltatástól független, negyedévente fizetendő díj, melyet a szolgáltatás rendelkezésre állásáért kell fizetnie.
Nettó díj meghatározása: hó*db*(Ft/db) szorzata.
Edénybérleti díj a hulladékgyűjtő edény használatáért fizetendő díj.
Nettó díj meghatározása: hó*db*(Ft/db) szorzata.
Ürítési díj a számlában elszámolt ürítésért fizetendő díj:
a díjfizetési időszak ürítés száma (db), a választott tárolóedény egységnyi díjtételének szorzata.
A táblázat tartalmazza az ingatlan tulajdonos részére adott támogatásokat (pl. önkormányzati kedvezmény), vagy bármilyen egyéb a
fizetendő összeget befolyásoló tételt is, jogcímenként külön-külön feltüntetve.
Kamat: határidő utáni befizetés esetén késedelmi kamat kerül felszámításra.
11.) Tájékoztató az aktuális folyószámla-egyenlegről
A nyilvántartás szerinti folyószámla-egyenlege összesítve megmutatja, hogy az adott folyószámlaszámhoz tartozó összes tartozást
vagy túlfizetést. Ebbe az adott számla összegét is beleszámoljuk. Amennyiben tartozása van, egyenlege pozitív, túlfizetés esetén
pedig negatív előjellel jelenik meg az összeg.

12.) Tájékoztató adatok
A rezsicsökkentésre, valamint a késedelmi kamatra vonatkozó információkat tartalmazza.

