TÁJÉKOZTATÓ A HULLADÉKGAZDÁLKODÁSI
közszolgáltatási számla értelmezéséhez
Hulladékgazdálkodási közszolgáltatási számla
1. sz. eredeti példány
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oldal
Számla sorszáma: 33937SR17
Szolgáltató neve: FKF Nonprofit Zrt.
Címe:
1081 Budapest, Alföldi u. 7.
Adószáma:
12166602-2-44
Bankszámlaszáma:10102093-05086903-00000007

Minta István
Budapest XV.
Minta utca 45.
1157

2014.06.01 - 2014.12.31
4 646 Ft
2014.12.10.

Számla sorszám: a számla egyedi azonosítója.

Szolgáltató adatai: a szolgáltató cégjegyzékben rögzített neve,
székhelye, adószáma és bankszámlaszáma. Amennyiben a számlát
átutalással teljesítené, jelen bankszámlaszámra tudja megtenni.
Átutalás esetén kérjük, minden esetben hivatkozzon a számla
sorszámra.

Postázási név és cím: az ügyfél által megadott, kézbesítéshez
használt név és cím.

Ügyfélszolgálat elérhetôségei:
Cím:
1098 Budapest, Ecseri út 8-12.
(H 8-20, K-Cs 8-16.30, P 8-14)
Postacím: 1439 Budapest, Pf 637.
Telefonos ügyfélszolgálat:+36 1 459 6700
Kék szám +36 40 353 353
+36 40 FKF FKF
Fax:
+36 1 459 6860
Internet: www.fkf.hu
E-mail:
fkfzrt@fkf.hu

Elszámolt idôszak:
Fizetendô összeg:
Fizetési határidô:

A számla típusa (számla, számlát módosító okirat) kerül feltüntetésre.
A számla eredetiségének, illetve másolati voltának a megjelölése.
Oldalszám: aktuális oldal száma/összes oldal száma formátumban.

Ügyfélkapcsolati információk: Az FKF Nonprofit Zrt.
ügyfélszolgálatának elérhetőségei kerülnek megjelenítésre.

Felhasználó azonosító száma:
99251277
Felhasználó neve: Minta István
Felhasználó címe: 1157 Budapest, XV. Minta utca 45.
Felhasználási hely címe: 1157 Budapest, XV. Minta utca 45.

A rezsidíj csökkentése nélkül Önt ebben az elszámolt idôszakban a
következô fizetési kötelezettség terhelte volna
A rezsidíj csökkentésének eredményeképpen az Ön megtakarítása
- ebben az idôszakban:
- 2013. július 1-je óta összesen:
(Ezen összegek az Ön számlájából elôzetesen levonásra kerültek.)

5 109 Ft
464 Ft
1 856 Ft

Számla kiegyenlítésére vonatkozó információk
A számlák kiegyenlítése az alábbi módokon történhet:
• Az FKF Nonprofit Zrt. bankszámlájára történô utalással. Kérjük, az átutalás közlemény rovatába minden esetben szíveskedjenek a számla
sorszámát feltüntetni.
• Csoportos banki megbízással. Amennyiben ilyen módon még nem teljesítettek kifizetést, úgy a számlával és terhelési összesítôvel fáradjanak
be a számlavezetô bankfiókjához, a banki megbízás kitöltése során az FKF Nonprofit Zrt. jogosult azonosítóját (A 12166602) szíveskedjenek
megadni.
A díjfizetés elmaradására vonatkozóan tájékoztatjuk Önöket, hogy a hulladékról szóló 2012. évi CLXXXV. törvény 52. § (1) alapján a
hulladékgazdálkodási közszolgáltatás igénybevételéért az ingatlantulajdonost terhelô díjhátralék és az azzal összefüggésben megállapított
késedelmi kamat, valamint a behajtás egyéb költségei adók módjára behajtandó köztartozásnak minôsülnek.

Számlakiegyenlítéssel, befizetéssel kapcsolatos információk:
Elszámolt időszak: a szerződésben megállapított számlázási 		
gyakoriságnak megfelelő periódus.
Fizetendő összeg: fizetendő (bruttó, áfát is tartalmazó) végösszeg. 		
Ezen összeg az aktuális elszámolási időszakra vonatkozó számla 		
díja, amely a ténylegesen fizetendő, rezsicsökkentett összeg.
Fizetési határidő: a befizetés beérkezésének határideje.
A felhasználó és a felhasználási hely adataival kapcsolatos
információk:
Felhasználó azonosító száma: erre az azonosító számra kell 		
hivatkozni a számlázással kapcsolatos ügyintézés során.
Felhasználó neve: akinek a nevére szólóan kiállításra kerül a számla.
Felhasználó címe: amely címre szólóan kiállításra kerül a számla.
Felhasználási hely címe: a hulladék elszállításának helye.
A rezsicsökkentésből származó megtakarítás kimutatása:
1. Milyen fizetési kötelezettség terhelte volna a rezsidíj
csökkentése nélkül a fogyasztót.
2. Az aktuális elszámolási időszakban milyen megtakarítást ért el.
3. 2013. július 1. óta mekkora megtakarítást ért el összesen.
A számla kiegyenlítésére vonatkozó általános tudnivalók.

TÁJÉKOZTATÓ A HULLADÉKGAZDÁLKODÁSI
közszolgáltatási számla értelmezéséhez
A számlafizető adatai
Teljesítés időpontja: a szolgáltatásnyújtás Áfa törvényben meghatározott
teljesítési időpontja, mely megegyezik a számla esedékességével
Számla kelte: a számla kiállításának napja.
Szolgáltatás megnevezése: a végzett szolgáltatás meghatározása.

Vevô (fizetô) azonosító száma:
99251277
Vevô (fizetô) neve:
Minta István
Vevô (fizetô) címe:
1157 Budapest XV., Minta utca 45.
Vevô (fizetô) adószáma:
Szerződéses folyószámla:
Számla sorszáma:
33937SR14
Fizetési mód:
Átutalás
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Szerződéses folyószámla: az FKF Nonprofit Zrt. által nem használt
technikai mező.
Számla sorszáma: a számla egyedi azonosítója.
Fizetési mód: a számla kifizetésének módja (átutalás, csekk, beszedési
megbízás).

oldal

Teljesítés kelte: 2014.12.10.
Számla kelte:
2014.11.25.
A szolgáltatás megnevezése:

Hulladékgazdálkodási közszolgáltatás

SZÁMLARÉSZLETEZô

Budapest XV. Minta utca 45. 111066917

Tétel megnevezése

Mennyiség
és mértékegysége

Nettó egységár és
mértékegysége

Ürítési díj 120 l-es

hetente*1 x 1 db

592 Ft/ürítés

Nettó díj
(Ft)
2 572

ÁFA
(%)
27

Bruttó számlaérték összesen*
Tartálymozgás 120 l-es

hetente*1 x 1 db

250 Ft/ürítés

1 086

27

ÁFA érték
(Ft)

Bruttó díj
(Ft)

694

3 266

694

3266

293

1 379

Kerekítés (Ft)

1

Fizetendô összeg

4 646

Számla ÁFA összesítôje (Ft)
Tétel megnevezése
Hulladákgazdálkodási közszolgáltatás
Számla összesen:

ÁFA %
27

Nettó érték (Ft)

ÁFA

Bruttó érték (Ft)

3 658

988

4 646

3 658

988

4 646

A nyilvántartás szerinti folyószámla egyenlege a számla kibocsátásakor: 18 583 Ft

Tájékoztató adatok:

*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.

Számlarészletező
Fogyasztási hely címenként külön kerül megjelenítésre a teljes számlarészletező ablak.
Tétel megnevezése: az igénybe vett szolgáltatatás megnevezése, mely lehet
• hulladékgazdálkodási közszolgáltatási díj
• tartálymozgatás
• belső gyűjtés
Mennyiség és mértékegység: az igénybevett szolgáltatás gyakorisága, ürítési
mennyiség és a kihelyezett edény darabszáma.
Nettó egységár és mértékegysége: az adott szolgáltatás egységára és az arra
vonatkozó mértékegység meghatározása. Mértékegység lehet: ürítés, db, m3.
Nettó díj: a szolgáltatás adott időszakra számolt nettó, általános forgalmi adót
nem tartalmazó díja.
Áfa: az általános forgalmi adóról szóló 2007. évi CXXVII. törvényben
meghatározott adó kulcs %-ban meghatározott mértéke, mely jelenleg 27%.
Áfa érték: a nettó díj és az áfa %-os mértékének szorzata.
Bruttó díj: a nettó díj áfával növelt értéke.
Bruttó számlaérték összesen: a rezsicsökkentésben érintett szolgáltatások
adott időszakra számolt bruttó, általános forgalmi adót tartalmazó díja. A díj
már a csökkentett összeget tartalmazza.
Kerekítés (Ft): az általános forgalmi adó számításából adódó kerekítési
különbözet.
Fizetendő összeg: a fogyasztó által ténylegesen fizetendő összeg.
Áfa összesítő: a bruttó díj számításának részletezése.
Nyilvántartás szerinti folyószámla-egyenlege: a számlán feltüntetett naptári
napon nyilvántartott egyenleget tartalmazza.
Tájékoztató adatok a számla értelmezéséhez.

