
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 látszik ki az ablakos borítékból). 
2. A közszolgáltatóra vonatkozó általános információk, ügyfélszolgálat elérhetőségei: Ebből a részből az ügyintézés 
lehetséges módjairól, helyéről és időpontjáról tájékozódhat. 
3. Fizetési információk: Ez a rész az Ön számára várhatóan legfontosabb információkat tartalmazza: az elszámolt 
időszakot, a fizetendő összeget és a számla kifizetési határidejét. 
4. Az ügyfél adatai: Itt szerepel a számlán az ügyfél (felhasználó) neve, címe és azonosítója. Az ügyfél azonosítója 
(felhasználó azonosító száma) 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 megtakarításának mértéke az időszak 
rezsicsökkentéssel, illetve rezsicsökkentés nélkül kiszámolt bruttó számlaértékeinek különbözete. 
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A számla 2. oldalán szereplő információk: 
 
6. A vevővel, számlafizetővel kapcsolatos információk: Itt található a számla kifizetőjének azonosítója, neve és címe. 
Ha a számlát nem az ügyfél, hanem egy tőle eltérő más fizető egyenlíti ki, akkor ez a rész az eltérő fizető adatait 
tartalmazza. 
7. Számlaszám, fizetési mód: A jelen számla sorszámát és a fizetési módot tartalmazó rész. A fizetési 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 fizetési határidejével. 
9. Számlarészletező: Ez a rész tartalmazza 
a. a szolgáltatás megnevezését, az edény méretét és darabszámát, 
b. az elszámolási időszakon belül az elszámolt szolgáltatás mennyiségét és mértékegységét, 
c. a település adott edénynagyságára a rezsicsökkentéses nettó egységárat, 
d. a nettó díjat (egészre kerekítve), mely az edények darabszáma, az ürítések száma és a nettó egységár szorzata, 
e. az ÁFA törvény szerint felszámítandó adómértéket, 
f. az ÁFA összegét (egészre kerekítve), 
g. az ÁFA-val növelt bruttó értéket. 
10. Aktuális egyenleg: A folyószámla egyenleg sor a számla kibocsátásakor kialakult egyenleget mutatja, mely az 
aktuális hulladékgazdálkodási számla összegén felül tartalmazza a korábbi időszakokban kibocsájtott, de még nem 
rendezett számlaértékeket, illetve a túlfizetéseket (a pozitív összeg a tartozást, a negatív pedig a túlfizetést 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 
tájékoztat 
 
 
9. pontból kivéve 
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 túlfizetése is lehet.  
Ilyenkor a készülő számla fizetendő összege a túlfizetéssel rögtön csökkentésre kerül. 
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