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2. számú melléklet
DÍJJEGYZÉK
2. számú Melléklet

2019. december 31. napjától
1. Regisztrációs díj
GS1 rendszer regisztráció

35 000 Ft

2. GS1 rendszer licenc díj árbevételi kategóriánként: az Általános Üzleti Feltételek szerint, az éves
beszámoló vagy más bevételt igazoló okirat alapján
1. kategória:
2. kategória:
3. kategória:
4. kategória:
5. kategória:

0 - 50
MFt
50 - 500 MFt
500 - 2,5 MrdFt
2,5 - 12,5 MrdFt
12,5 MrdFt felett

19 000 Ft/365 nap
32 000 Ft/365 nap
106 000 Ft/365 nap
204 000 Ft/365 nap
410 000 Ft/365 nap

3. Globális cégprefix (számtartomány) regisztrációs és licencdíja a GS1 rendszerben használt
azonosító számok1 képzéséhez
3a. Globális cégprefix (számtartomány) regisztrációs díja GS1 azonosító számok képzéséhez:
10 jegyű cégprefix regisztrációs díj
15 000 Ft
9 jegyű cégprefix regisztrációs díj
30 000 Ft
8 jegyű cégprefix regisztrációs díj
45 000 Ft
7 jegyű cégprefix regisztrációs díj
90 000 Ft
6 jegyű cégprefix regisztrációs díj
225 000 Ft
3b. Globális cégprefix (számtartomány) regisztrációs díja kuponazonosító számok képzéséhez:
150 000 Ft
5 jegyű kupon cégprefix regisztrációs díj (értékkel)
5 jegyű kupon cégprefix regisztrációs díj (érték nélkül)
150 000 Ft
6 jegyű kupon cégprefix regisztrációs díj (értékkel)
75 000 Ft
6 jegyű kupon cégprefix regisztrációs díj (érték nélkül)
75 000 Ft
3c. Globális cégprefix (számtartomány) licencdíja GS1 azonosító-, és kuponazonosító számok
képzéséhez, az adott konkrét cégprefixhez tartozó első licenckód lejáratát követően.
Globális cégprefix licencdíja2
15 500 Ft/prefix/365 nap
3d. A központi kiadású GTIN-8 azonosító szám:
GTIN-8 azonosító szám regisztrációs díja
GTIN-8 azonosító szám licencdíja3

4 000 Ft/db
4 000 Ft/db/365 nap

4. Egyéb adminisztrációs díjak:
Új igazolás kiadásának díja (eredeti pótlása)
Globális cégprefix átadási díja

3 000 Ft/db
25 000 Ft/tranzakció

A fentebb megadott díjak forintban értendők és az ÁFA-t nem tartalmazzák
1

), Kereskedelmi áruk (GTIN), helyek (GLN), szállítási egységek (SSCC), visszatérő tárgyi eszközök (GRAI), egyedi tárgyak (GIAI), szolgáltatási kapcsolatok (GSRN),
dokumentumtípusok (GDTI), szállítmányazonosítók (GSIN), küldeményazonosítók (GINC), globális kuponok (GCN), alkatrész / részegység azonosítók (CPID),
globális modellazonosítók (GMN).
2
A globális cégprefix (számtartomány) regisztrációs díja tartalmazza az első licenckód lejáratáig tartó globális cégprefix licenc díját. A globális cégprefix
licenckódjának lejárata megegyezik az alap licenchez tartozó szolgáltatás(ok) vonatkozásában kiadott licenckód(ok) lejáratával.
3
A központi kiadású GTIN-8 regisztrációs díja tartalmazza az első licenckód lejáratáig tartó GTIN-8 licenc díját. A GTIN-8 licenckódjának lejárata megegyezik az
alap licenchez tartozó szolgáltatás(ok) vonatkozásában kiadott licenckód(ok) lejáratával.

GS1 MAGYARORSZÁG Nonprofit Zrt. felkérésére|készítette nhg & partners

1

ÁLTALÁNOS ÜZLETI FELTÉTELEK – GS1 MAGYARORSZÁG
NONPROFIT ZRT.

2019.
december 31.

5. A LEI azonosító igénylése és megújítása
5.1. A GLEIF akkreditált LOU szervezete, a GS1 AISBL által biztosított LEI azonosító igényléséhez és
megújításához kapcsolódó díjak az alábbiak:
LEI azonosító igénylése esetén (egy éves határozott időre)
LEI azonosító megújítása esetén (egy éves határozott időre)
A LEI felhasználói fiók megváltoztatásának díja
LEI azonosító áthozatalának díja (szolgáltató váltás esetén) a
GS1 AISBL-hez, a LEI direct-hez

2. számú Melléklet

89,- EUR
59,- EUR
0,- EUR
0,- EUR

A LEI azonosítóhoz kapcsolódó, jelen táblázatban meghatározott díjak euroban értendők és az ÁFA-t nem tartalmazzák.4,5

5.2. Amennyiben a Partner 2018. január 1. napját követően érvényes LEI azonosítóval rendelkezik,
melynek érvényességét igazolta és a LEI azonosítót a GS1 HU közreműködésével igényelte a GS1
AISBL-től, valamint érvényes GS1 rendszer licenc jogosultsággal rendelkezik, úgy az érvényes LEI
azonosító és az érvényes GS1 rendszer licenc jogosultságának fennállása alatt, vagy amennyiben
nem rendelkezett GS1 rendszer licenc jogosultsággal, úgy amennyiben 2018. január 1. napját
követően GS1 rendszer licenc jogosultsága érdekében szerződéses jogviszonyra lép a GS1 HU-val,
egyszeri alkalommal, árbevételi kategóriánként, az Általános Üzleti Feltételek szerint, az éves
beszámoló vagy más bevételt igazoló okirat alapján köteles díjfizetésre, az alábbiak szerint:
1. kategória:
2. kategória:
3. kategória:
4. kategória:
5. kategória:

0 - 50
MFt
50 - 500 MFt
500 - 2,5 MrdFt
2,5 - 12,5 MrdFt
12,5 MrdFt felett

14 000 Ft/365 nap
27 000 Ft/365 nap
101 000 Ft/365 nap
199 000 Ft/365 nap
405 000 Ft/365 nap

5.3. Amennyiben a Partner más szolgáltatótól áthozza érvényes LEI azonosítóját és megújítja azt a
GS1 HU közreműködésével a GS1 AISBL által, úgy az érvényes LEI azonosító igazolását követően,
amennyiben rendelkezik GS1 rendszer licenc jogosultsággal vagy a LEI azonosító áthozatalával
egyidejűleg a GS1 rendszer licenc jogosultsága érdekében szerződéses jogviszonyra lép a GS1 HUval, úgy egyszeri alkalommal árbevételi kategóriánként, az Általános Üzleti Feltételek szerint, az
éves beszámoló vagy más bevételt igazoló okirat alapján köteles díjfizetésre, az alábbiak szerint:
1. kategória:
2. kategória:
3. kategória:
4. kategória:
5. kategória:

0 - 50
MFt
50 - 500 MFt
500 - 2,5 MrdFt
2,5 - 12,5 MrdFt
12,5 MrdFt felett

14 000 Ft/365 nap
27 000 Ft/365 nap
101 000 Ft/365 nap
199 000 Ft/365 nap
405 000 Ft/365 nap

A fentebb megadott díjak forintban értendők és az ÁFA-t nem tartalmazzák.

4

LEI díjtételekről e-számla kerül kiállításra és megküldésre angol nyelven, pdf. formátumban az Igénylő részére.
Ha az Igénylő megadja az EU adószámát a regisztráció során a LEI azonosító kiadása fordítottan adózik (2006/112 EK rendelet szerint). Amennyiben a
regisztrációkor nem kerül megadásra az EU adószám, úgy nem állítható ki ÁFA nélküli számla.
5
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