A GS1 Magyarország Nonprofit Zrt. által bevezetett e-számlázásról
A technológia fejlődésével, valamint az elektronikus szolgáltatások terjedésével összefüggésben egyre
nagyobb igény merül fel a bizonylatok, így a számlák elektronikus továbbítására, befogadására. Az egyre
növekvő igényre figyelemmel a GS1 Magyarország Nonprofit Zrt. is biztosítja az e-számla kibocsátásának
lehetőségét, a jelen hirdetményben foglalt feltételek szerint. Az e-számla a nyomtatott papír alapú számlához
képest gyorsabb és biztonságosabb számlakezelést és számlaarchiválást biztosít a Partnereink részére is.
Társaságunk azon Partnerek részére, akik ezen igényüket jelzik, az általános forgalmi adóról szóló 2007. évi
CXXVII. törvény 175. §-ának megfelelően a GS1 rendszer licencdíjairól szóló számlákat minősített elektronikus
aláírással ellátott elektronikus számlaként állítja ki és (PDF-be ágyazott XML formátumú csatolmányként)
elektronikus úton küldi meg a Partner által az e-számla befogadására megadott e-mail-címre. Társaságunk a
számlákkal szemben támasztott jogszabályi követelményeknek való megfelelés érdekében, így elsődlegesen
az adattartam sérthetetlenségének biztosítása érdekében az elektronikus számlákat időbélyegzővel is ellátja.
T. Partnereink felelőssége, hogy az e-számla befogadása céljából megadott e-mail-címen a Társaságunk
által kiküldött e-számlát bármikor fogadni tudják, így t. Partnereink kötelesek legkésőbb a licenckód
mindenkori lejáratát megelőző 30 napig a GS1 Magyarország tudomására hozni, ha az elektronikus számla
befogadására szolgáló e-mail-cím megváltozott. Az elektronikus számla fogadására szolgáló e-mail-címben
bekövetkezett változások bejelentésére a GS1 Magyarország jogosult a Partnert külön is felhívni a
licenckód közelgő lejáratára figyelmeztető értesítésben. A GS1 Magyarország értesítésének bármilyen
okból történő elmaradása vagy sikertelensége t. Partnereink bejelentési kötelezettségét nem érintik. A
bejelentés elmaradása hiányában a korábban bejelentett, elektronikus számla befogadására szolgáló email-címre megküldött számlát – a Partner erre vonatkozó kifejezett visszautasítása hiányában – a GS1
Magyarország befogadottnak tekinti.
A GS1 Magyarország az e-számlát a szamlazas@gs1hu.org e-mail címről küldi ki. E-számlánk Önökhöz
spamként történő beérkezésének kivédése érdekében kérjük, hogy ezt az e-mail-címet szíveskedjenek
rögzíteni a levelezői névjegyzékükbe, illetve szíveskedjenek hozzáadni a biztonságos feladók listájához.
Az elektronikus számlázással kapcsolatos további információk az alábbi linkek segítségével érhetők el:
Az elektronikus számlázásról
Elektronikus aláírás ellenőrzése PDF formátumú e-számlán
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