NYILATKOZAT
a számlák elektronikus formában való
kiállításába és kézbesítésébe történő beleegyezésről
Partnerkód/Ügyfélazonosító: ____________________________________________________
Név/Elnevezés: ______________________________________________________________
Székhely: ___________________________________________________________________
Telephely: __________________________________________________________________
Adószám: __________________________________________________________________

E-mail cím: _____________________________________________
Beleegyezem, hogy az, EVAT Egri Vagyonkezelő és Távfűtő Zártkörűen Működő Részvénytársaság (székhelye: 3300
Eger, Zalár József u. 1-3.; cégjegyzékszáma: 10-10-020014, képviseli: Juhász Éva vezérigazgató és Juhász Tamás
gazdasági divízióvezető) a számlákat elektronikus úton küldjön számomra, az általános forgalmi adóról szóló 2007. évi
CXXVII. törvény [Áfa tv.] szabályainak és a Nemzeti Adó- és Vámhivatal 2020.04.16. kelt állásfoglalásának
megfelelően. Kijelentem, hogy a fenti e-mail címre a számlát befogadom, a megadott e-mail címre küldött elektronikus
számlákat átvettnek tekintem. Kérem, a számlákat elektronikus úton PDF formátumban az fenti e-mail címre szíveskedjen
küldeni számomra.
Kijelentem, hogy az elektronikusan küldött számlára történő áttéréssel egyidejűleg lemondok a papíralapú számlázásról,
azonban a jelen nyilatkozatomat bármikor írásban visszavonhatom, mely esetben a Szolgáltató automatikusan visszatér a
papíralapú számlázására. Tudomásul veszem, hogy jelen nyilatkozatom vagy annak visszavonása csak a nyilatkozattételt
követően kiállított számlákra vonatkozik.
Tudomásul veszem, hogy a Számla kiegyenlítésére készpénzátutalási megbízást (sárga postai csekket) az EVAT Zrt. nem
küld. Számlámat a papíralapon küldött számlára való esetleges visszatérésemig az általam választott egyéb módon (pl.
banki átutalás, csoportos beszedési megbízás) tudom kiegyenlíteni.
Elfogadom, hogy számlaértesítést követőn a számla megtekintése és kiegyenlítése az én felelősségem. Vállalom továbbá,
hogy amennyiben a számla megküldéséről számlázási határidő elteltéig nem kapok értesítést, akkor ezt az EVAT Zrt. felé
– utólag is igazolható módon – a csatornáinak valamelyikén jelzem (legfeljebb 5 napon belül). Kijelentem, hogy
rendelkezem az elektronikus számla fogadásához, megtekintéséhez és megőrzéséhez szükséges informatikai feltételekkel.
Vállalom, hogy az elektronikus úton küldött számla igénybevételének teljes időtartama alatt ezeket fenntartom, és
megfelelő karbantartásukról gondoskodom.
Tisztában vagyok azzal, hogy az elektronikus úton megküldött számla származásának hitelességét és tartalmának
integritását csak az a dokumentum garantálja, amelyet PDF formátumban kapok az általam megjelölt számlák fogadására
szolgáló e-mail címre. Vállalom, hogy az általam megjelölt e-mail fiókot fenntartom a számlák fogadására, lehetővé téve
üzenetek fogadását az EVAT Zrt.-től, és azonnal (legfeljebb 5 napon belül) értesítem az EVAT Zrt.-t – igazolható módon
– a fenti e-mail cím megváltozásáról. Kijelentem, hogy az elektronikus számlára vonatkozó szabályokkal tisztában
vagyok. Tudomásul veszem, hogy az EVAT Zrt az adatok helytelen megadásából származó károkért felelősséget nem
vállal, azonban az érdekkörében ezzel kapcsolatosan felmerülő kárának megtérítését követelheti tőlem.
Tudomásul veszem, hogy az EVAT Zrt. fenntartja magának a jogot, hogy amennyiben az informatikai rendszerében vagy
a számla elektronikus továbbítása során felmerülő technikai hiba megakadályozza abban, hogy a számlát elektronikusan
állítsa ki vagy továbbítsa a részemre, akkor jogosult a számlát papíralapon kiállítani és a mindenkori postázási címemre
megküldeni.
Kijelentem, hogy az általam megadott adatok megfelelnek a valóságnak, hozzájárulok ahhoz, hogy a megadott személyes
adataimat (köztük az e-mail címet) az EVAT Zrt. Adatvédelmi és Adatkezelési szabályzatának megfelelően kezelje.
Kelt,….……….20... ……………hó……..napján
……….…………………………..
Ügyfél aláírása
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