
Az alábbi számlamagyarázatunkkal segítünk Önnek a számlája értelmezésében.

A számla 1. oldalán szereplő információk:

1. Címzés
A címzés rész az ügyfél postázási nevét és címét tartalmazza. (Ez lát-
szik ki az ablakos borítékból.)

2. Ügyfélszolgálat elérhetőségei
Ebből a részből az ügyintézés lehetséges módjairól, helyéről és idő-
pontjáról tájékozódhat.

3. Fizetési információk
Ez a rész az Ön számára várhatóan legfontosabb információkat tartal-
mazza: az elszámolt időszakot, a � zetendő összeget és a számla ki� ze-
tési határidejét.

4. Az ügyfél adatai
Itt szerepel a számlán az ügyfél (felhasználó) neve, címe és azonosítója. 
Az ügyfél azonosítója elsősorban az ügyintézés során fontos adat, mely 
Önt egyértelműen beazonosítja. Az ügyfél neve és címe a szolgáltatás 
igénybevevőjét mutatja meg.

5. Megtakarítási információk
Itt található a rezsicsökkentés következtében az adott elszámolási időszakban megtakarított összeg, és annak felhalmozódása. Az elszámolt időszak megtakarí-
tásának mértéke az időszak rezsicsökkentéssel, illetve rezsicsökkentés nélkül kiszámolt bruttó számlaértékeinek különbözete.

A számla 3. oldalán szereplő információk:

6. A számla� zetővel kapcsolatos információk
Itt található a számla ki� zetőjének azonosítója, neve és címe. Ha a számlát nem az ügyfél, hanem egy tőle eltérő más � zető egyenlíti ki, akkor ez a rész az eltérő 
� zető adatait tartalmazza.

7. Számlaszám, � zetési mód
A jelen számla sorszámát és a � zetési módot tartalmazó rész. A � zetési mód lehet például postai átutalás (csekk), csoportos beszedési megbízás, díjbeszedő vagy 
banki átutalás.

8. A teljesítés és számla kelte, szolgáltatás típusa
A számla kelte a számla elkészítési dátumát jelenti, a teljesítés kelte pedig az időszakonkénti elszámolású folyamatos szolgáltatás miatt megegyezik a számla 
� zetési határidejével.

9. Számlarészletező
Ez a rész tartalmazza
a. a szolgáltatás megnevezését, az edény méretét és darabszámát,
az elszámolási időszakon belül az ürítési gyakoriságnak megfelelő 
ürítések számát,
b. a település adott edénynagyságára a rezsicsökkentéses nettó 
egységárat,
c. a nettó díjat (egészre kerekítve), mely az edények darabszáma, 
az ürítések száma és a nettó egységár szorzata,
d. az ÁFA törvény szerint felszámítandó adómértéket,
e. az ÁFA összegét (egészre kerekítve),
f. az ÁFA-val növelt bruttó értéket.
Ha az elszámolt időszakon belül változás következik be, akkor a 
számlázás részidőszakokra bontottan történik.
Amennyiben a település önkormányzata az arra jogosult lakosok 
számára kedvezményt biztosít, akkor ez is megjelenik a számla 
összegét csökkentő külön sorként.
Esetenként az ügyfélnek a számlakészítés előtt túl� zetése is lehet. 
Ilyenkor a készülő számla � zetendő összege a túl� zetéssel rögtön 
csökkentésre kerül.

10. Aktuális egyenleg
A folyószámla egyenleg sor a számla kibocsátásakor kialakult 
egyenleget mutatja, mely összegbe már a jelen számla is beszá-
mításra került. (A pozitív összeg a tartozást, a negatív pedig a 
túl� zetést jelenti.)

11. Tájékoztató adatok
Az ügyfél számára alapvető információkat tartalmazó rész, mely a rezsicsökkentés értelmezésétől kezdve egészen a kiegyenlítés elmaradásának következményéig 
számos fontos körülményről ad tájékoztatást.
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1/3. oldalsz. eredeti példány

Észak-Alföldi Környezetgazdálkodási Nonprofit Kft.
Szolgáltató neve:

Címe:
Adószáma:

4400. Nyíregyháza, Benczúr tér 7.
13919867-2-15

Seholsincsfalva
Nekeresd u. 17. 2.em. 5.

Minta Ferencné

(Ezen összegek az Ön számlájából előzetesen levonásra kerültek.)

Felhasználó neve:

nyitvatartás: H,K,Cs: 7.30 - 15.45, Sze: 7.30 - 16.45, P: 7.30 - 13.00
cím: 4400. Nyíregyháza, Bokréta u. 22.

- 2013. július 1-je óta összesen:

9999

987654321

9999. Seholsincsfalva, Nekeresd u. 17. 2.em. 5.

Ft
A rezsidíj csökkentése nélkül Önt ebben az elszámolt időszakban a

Ügyfélszolgálat elérhetőségei:

honlap: www.thgkft.hu

Minta Ferencné

2014.07.01-2014.09.30

Fizetési határidő:

- ebben az elszámolt időszakban:

3 376következő fizetési kötelezettség terhelte volna:
A rezsidíj csökkentésének eredményeképpen az Ön megtakarítása

Felhasználó azonosító száma:

nyitvatartás: H-Cs: 7.30 - 15.30, P: 7.30 - 13.30

9999. Seholsincsfalva, Nekeresd u. 17. 2.em. 5.

Felhasználási hely címe:

Elszámolt időszak:
Fizetendő összeg:

Felhasználó címe:

cím: 4400. Nyíregyháza, Korányi F. u. 3.
tel., e-mail: 06-42-506-815, ugyfelszolgalat@thgkft.hu

tel., e-mail: 06-42-594-536, 06-42-594-537, vallalkozas@thgkft.hu
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Késedelmes fizetés esetén a  Ptk. szerinti késedelmi kamatot számítunk fel.

Fizetendő összeg 1 838

A nyilvántartás szerinti folyószámla-egyenlege a számla kibocsátásakor: 1 838

A számla közvetített szolgáltatást tartalmaz!

27%-os tételek összesen 2 392 27

A számla megfelel a hatályos jogszabályi előírásoknak!
A számvitelről szóló 2000. évi C. törvény 167. §. (3) pontjára hivatkozással, a számla cégbélyegző és aláírás nélkül is hiteles.

* A rezsicsökkentés a fogyasztókat a 2012. április 14. napján alkalmazott díj figyelembevételével meghatározott bruttó számlaérték alapulvételével illeti meg, a tétel a már csökkentett
összeget tartalmazza.

3 038

Egyéb

Túlfizetés rendezése
-1 200

-1 300
Ürítési díj

13 ürítés -78,78 Ft/ürítés

A közszolgáltatási díjat tartalmazó számla összege a számla lejáratát követően köztartozásnak minősül és adók módjára behajtható.

2 392 646

646

összesen

Tájékoztató adatok:

Tétel megnevezése
Nettó egységár és

Bruttó számlaérték összesen* 3 038

27 -276

4 338

3 038

262,80 Ft/ürítés13 ürítés 9223 416 27

ÁFA összesítő

-1 024
Hull.szállítás 120 literes Önk.kedvezm., 1 db

Ürítési díj

Hulladékszállítás 120 literes edény,  1 db

3/3. oldal

Bruttó díj
(Ft)

987654321

Hulladékgazdálkodási közszolgáltatás

Teljesítés kelte:

Számla kelte:

Minta Ferencné
9999. Seholsincsfalva, Nekeresd u. 17. 2.em. 5.

2014.09.30

2014.10.15

1234567890

Vevő (fizető) azonosító száma:
Vevő (fizető) neve:

Vevő (fizető) adószáma:
Vevő (fizető) címe:

Szerződéses folyószámla:

Számla sorszáma:

A szolgáltatás megnevezése:Postai átutalás

(Ft)
ÁFAMennyiség és

Fizetési mód:

(%)(Ft)
Nettó díj

mértékegységemértékegysége
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