A számla típusa (számla, számlát módosító okirat) kerül
feltüntetésre. A számla eredetiségének, illetve másolati voltának
a megjelölése. Oldalszám: aktuális oldal száma/összes oldal
száma formátumban.
Számla sorszám: a számla egyedi azonosítója.

Szolgáltató adatai: a szolgáltató cégjegyzékben rögzített
neve, székhelye, adószáma és bankszámlaszáma.
Amennyiben a számlát átutalással teljesítené, jelen
bankszámlaszámra tudja megtenni. Átutalás esetén kérjük,
minden esetben hivatkozzon a számla sorszámra.
Ügyfélkapcsolati információk: A KÖVA-KOM Nonprofit
Zrt.
ügyfélszolgálatának
elérhetőségei
kerülnek
megjelenítésre
Postázási név és cím: az ügyfél által megadott,
kézbesítéshez használt név és cím.
A felhasználó és a felhasználási hely adataival kapcsolatos
információk: Felhasználó azonosító száma: erre az
azonosító számra kell hivatkozni a számlázással
kapcsolatos ügyintézés során. Felhasználó neve: akinek a
nevére szólóan kiállításra kerül a számla. Felhasználó
címe: amely címre szólóan kiállításra kerül a számla.
Felhasználási
hely
címe:
a
távhőszolgáltatás
igénybevételének helye..
Hőközpont azonosító: Fogyasztási helyhez kapcsolódó
hőközpont azonosító száma.

A rezsicsökkentésből származó megtakarítás kimutatása:
1. Milyen fizetési kötelezettség terhelte volna a rezsidíj csökkentése nélkül a
fogyasztót.
2. Az aktuális elszámolási időszakban milyen megtakarítást ért el.
3. 2013. január 1 (távhőszolgáltatásból adódóan). és 2013. július 1. (viziközműszolgáltatásból adódóan) óta mekkora megtakarítást ért el összesen.

Számlakiegyenlítéssel,
befizetéssel
kapcsolatos
információk:
Elszámolt időszak: a szerződésben megállapított
számlázási gyakoriságnak megfelelő periódus.
Fizetendő összeg: fizetendő (bruttó, áfát is tartalmazó)
végösszeg. Ezen összeg az aktuális elszámolási
időszakra vonatkozó számla díja, amely a ténylegesen
fizetendő, rezsicsökkentett összeg.
Fizetési határidő: a befizetés beérkezésének
határideje.

A számlafizető adatai
Teljesítés időpontja: a szolgáltatásnyújtás Áfa törvényben
meghatározott teljesítési időpontja, mely megegyezik a
számla esedékességével.
Számla kelte: a számla kiállításának napja.
Szolgáltatás megnevezése: a végzett szolgáltatás
meghatározása.
Szerződéses folyószámla: a KÖVA-KOM Nonprofit Zrt.
által nem használt technikai mező.
Számla sorszáma: a számla egyedi azonosítója.
Fizetési mód: a számla kifizetésének módja (átutalás, csekk,
beszedési megbízás, készpénz).

Melegvízmérőn mért fogyasztás részletezése.
Tájékoztató adatok a számla értelmezéséhez.

Számlarészletező Fűtési célú, Vízfelmelegítési célú és
Víziközmű szolgáltatási költségekre bontva:
Tétel megnevezése: az igénybe vett szolgáltatatás
megnevezése.
Fogyasztási időszak: a számlában elszámolt időszak.
Szorzó tényező: : a KÖVA-KOM Nonprofit Zrt. által nem
használt technikai mező.
Mennyiség és mértékegység: az igénybevett szolgáltatás
mennyisége meghatározott mennyiséggel.
Nettó egységár és mértékegysége: az adott szolgáltatás
egységára és az arra vonatkozó mértékegység meghatározása.
Mértékegység lehet: GJ, lm3, m3
Nettó díj: a szolgáltatás adott időszakra számolt nettó,
általános forgalmi adót nem tartalmazó díja. Áfa: az általános
forgalmi adóról szóló 2007. évi CXXVII. törvényben
meghatározott adó kulcs %-ban meghatározott mértéke, mely
fűtési és vízfelmelegítési célú költségeknél 5 %, víziközmű
szolgáltatásnál 27%. Áfa érték: a nettó díj és az áfa %-os
mértékének szorzata.
Bruttó díj: a nettó díj áfával növelt értéke. Bruttó
számlaérték összesen: a rezsicsökkentésben érintett
szolgáltatások adott időszakra számolt bruttó, általános
forgalmi adót tartalmazó díja. A díj már a csökkentett
összeget tartalmazza.
Kerekítés (Ft): az általános forgalmi adó számításából adódó
kerekítési különbözet. Fizetendő összeg: a fogyasztó által
ténylegesen fizetendő összeg.
(Az alapdíj független a hődíjtól, a nem fűtött időszakban is
kiszámlázásra kerül.)

