GYAKRAN ISMÉTELT KÉRDÉSEK AZ E-SZÁMLÁZÁSRÓL
MI IS PONTOSAN AZ E-SZÁMLA?
Az elektronikus számla - tartalmát tekintve - megfelel a hagyományos papír alapú számlának. Ellenben nem nyomtatva, hanem
elektronikus dokumentumként kerül kiállításra és kiküldésre, a jogszabályban meghatározott fokozott biztonságú tanúsítvánnyal és
időbélyegzővel.
Az elektronikus számla olyan, nem papír alapú számla, amely három fő részből áll:
1, egy Ön által bármikor megtekinthető PDF dokumentumból,
2, egy ehhez fűzött XML file-ból, melyet igény esetén automatikus feldolgozásra használhat,
3, egy elektronikus aláírásból és időbélyegzőből, melyek egyértelműen biztosítják a kibocsátott számla eredetiségének hitelességét.
Elektronikus számlát az ÁFA törvény 175.§ (1) bekezdése és a 46/2007 (XII.29) PM rendelet alapján bocsátunk ki.
A SZÁMLA MEGTEKINTÉSÉHEZ SZÜKSÉGES BÁRMILYEN PROGRAM TELEPÍTÉSE?
Amennyiben Ön csak a számla tartalmát kívánja megtekinteni, ahhoz elegendő az Adobe Reader (Adobe 4.0 és újabb verziók)
alkalmazás.
Abban az esetben, ha Ön az elektronikus aláírást és az időbélyegzőt is szeretné megjeleníteni, kérjük, olvassa el honlapunkon található
részletes tájékoztatót, mellyel segítségére leszünk a megfelelő programok kiválasztásában és telepítésében.
MIÉRT JÓ NEKEM AZ E-SZÁMLA?
Az e-számla legfőbb előnyei a felhasználó számára:
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környezetkímélő
kényelmes
díjmentes
gyors, hiszen a számlák kiállításuk után azonnal megérkeznek így elkerülhetőek az esetlegesen hosszas postai átfutási idők
nyomon követhetőek a számlák befogadása
áttekinthető archiválást biztosít
helytakarékos, így csökkenti a tárolási költségeket

PLUSZ KÖLTSÉGGEL JÁR?
Az e-számla a felhasználónak semmilyen plusz költséggel nem jár. Használata ingyenes.
HOGYAN KELL MEGŐRIZNI AZ E-SZÁMLÁT?
Az elektronikus számlát elektronikus formában kell megőrizni a számla kiállítónak és a számla befogadónak egyaránt. Az elektronikusan
kiállított számla csak elektronikus formában minősül eredeti számlának, kinyomtatva nem.
MIKOR KAPOM MEG A SZÁMLÁMAT?
Számláját a számlázási periódusnak megfelelően állítjuk ki. A korábbi papír alapú számlákkal ellentétben azonban nincs postai átfutási
idő, ennek értelmében számláit a kiállítást követő napon rendelkezésére tudjuk bocsátani.
MI TÖRTÉNIK, HA MEGVÁLTOZIK AZ E-MAIL CÍMEM?
Ebben az esetben, megkérnénk, hogy az eszamla@mol.hu címre küldött levelében adja meg nevét, vevőkódját és új e-mail címét.
A számlázási periódusok figyelembevételével és az esetleges problémák elkerülése végett levelét az adott hónap 2. hete és az adott
hónap utolsó napja között küldje el részünkre.

