
Nyilatkozat 

 

Cégnév:   ……………………………………………………………………………… 

Cím:   ……………………………………………………………………………… 

Adószám:  ……………………………………………………………………………… 

Képviselő neve: ……………………………………………………………………………… 

 

Ezúton nyilatkozom, hogy a Soós és Társa Zrt.  (1163 Budapest, Kövirózsa u. 5., adószám: 

12290693-2-42, képviseli: Bacsa Róbert cégvezető) által jövőben kibocsátott e-számlákat be 

kívánom fogadni, rendelkezem technikai háttérrel és tisztában vagyok az elektronikus úton 

kibocsátott és befogadott számlák kezelésének és tárolásának feltételeivel. 

 

Az elektronikus számlákat az alábbi e-mail címre kérem:  

………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

 

Az elektronikus egyenlegközlő leveleket az alábbi e-mail címre kérem: 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

 

 

Kelt: 

 

 

         Aláírás 

 

 

      P. H.  

 

 



 

Rövid áttekintés 

Az E-számla egy elektronikus formában kiállított, kezelt és tárolt dokumentum, amelynek a 

kiállítása, továbbítása és megőrzése is elektronikus formában kell, hogy történjen. Az e-

számlát úgy kell kibocsátani, hogy annak adattartalma és hitelessége ellenőrizhetően 

biztosított legyen.  

A megjelenését tekintve egy számítógép képernyőjén azonosan jelenik meg, mint a papír 

alapon nyomtatott számla, azzal, hogy időbélyeggel (a hitelesítés időpontjára vonatkozó 

digitális információval) és digitális aláírással rendelkezik.  

Az e-számlák a befogadó által megjelölt e-mail címre kerülnek elküldésre, így javasolt egy 

gyakran ellenőrzött e-mail cím megadása. A tárolást a Soós és Társa Zrt. 6 évig biztosítja. A 

befogadó részére az e-szamla.hu weboldalon saját fiókot létesít, mely kizárólag a belépési 

adatokkal rendelkező cég számára elérhető. Itt a számlák biztonságos tárolása, szükség esetén 

újra hitelesítése megoldott. Az innen letöltött számlák kinyomtatva elveszítik a hitelességüket, 

ennek ellenére a feldolgozáshoz lehetséges egy példány letöltése, megnyitása és nyomtatása. 

Az így keletkezett papír alapú példány egy nem hiteles másolat, mely mindenben megegyezik 

az elektronikusan tárolt számlával, de igazolásként nem használható. Ilyen célokra a befogadó 

fél fiókjában tárolt eredeti elektronikus példány vagy a saját biztonsági másolat felel meg.  

Az e-számlák megjelenítése pdf fájlok megtekintésére alkalmas programokkal lehetséges. Itt 

a program automatikusan kiírja a digitális aláírásra vonatkozó információkat.  

Megőrzési kötelezettség a papír alapú számlák eredeti példányaival azonos jogszabályi 

tekintet alá esik. 

Az e-számlákhoz tartozó szállítóleveleinek kibocsátó általi példányát kérésre a befogadó 

ugyanazon elektronikus felületen töltheti le, viszont alapesetben ezek nem kerülnek 

továbbításra, hiszen a befogadó saját szállítólevéllel kell, hogy rendelkezzen, melyet az 

áruátvétel során vesz át. 

Javasoljuk saját biztonsági másolat készítését, mely a letöltött fájlok megnyitás előtti 

mentésével készíthető el.  Ezt hordozható adattárolón, vagy e-hiteles dokumentumok 

tárolására hitelesített szerveren, számítógépen javasoljuk megtenni.   

Amennyiben további kérdése merülne fel az e-számlázással kapcsolatban, a Soós és Társa 

Hűtőtechnikai Zrt. munkatársai állnak rendelkezésre! 


