Magyar Posta Zrt. Elszámoló Központ Bizonylatellátási Osztály
Budapest 1201 Nagysándor József u. 1-5., Postacím: 1725. Budapest Pf. 91.
Telefon: 06-1/421-74-29, 06-1/421-74-30; Fax: 06-1/289-3932

E-mail: bizcsop@posta.hu

MEGRENDELŐLAP

Készpénzátutalási megbízás rendeléséhez
Kérjük, hogy az alábbiakban megrendelt bizonylatokat előállítani, és azokat megküldeni szíveskedjenek.

Megrendelő neve,címe:

Megrendelő telefonszáma:
Kapcsolattartó személy:
Számlaszám (számlázáshoz):

–

–
–

Adószám:

–

Csoport azonosító szám:*

–

–

*A csoport azonosító számot a csoportos áfa alanyoknak kötelező megadni.

Cégj.szám/Törzsszám/Nyilvántart.sz.:
Számlázási név, cím:

A számla postázási címe:

A legyártott bizonylatok

postázási neve, címe:
RENDELÉS:

db.

Vágott:

Leporellós:

Íves 3 db-os:

A pénzforgalmi bizonylaton megjelenő adatok:
Készpénzátutalási megbízás

OC-kód:

TC-kód:

SZÁMLATULAJDONOS SZÁMLASZÁMA (16 vagy 24 karakter kötőjelek nélkül)
Számlatulajdonos mezőben megjelenő adatok: (maximum 3*30 karakter)

Közleményrovat (maximum 3*20 karakter; az ettől eltérő egyeztetést igényel)

A Magyar Posta Zrt. felé ezúton nyilatkozom , hogy a pénzátutalásokat kísérő adatokról szóló mindenkor hatályos hazai és európai
jogszabályok (jelen Nyilatkozat kiadása időpontjában: a 2017. évi LIII. törvény és a 2015/847 (2015. máj. 20.) EU rendelet)
értelmében az általam megszemélyesíttetett készpénzátutalási megbízások/postai számlabefizetési megbízások a következő
jellemzővel bírnak (csak egy szövegdoboz jelölhető kérjük X-szel jelölni):
-

„M” megkülönböztető jelzéssel ellátott bizonylatok, amelyeken keresztül adó, járulék, illeték, bírság befizetése
történik a számlatulajdonos részére; vagy
„FM” jelzéssel ellátott bizonylatok, amelyeken keresztül áru vagy szolgáltatás ellenértékének minősülő
követelés befizetése történik a számlatulajdonos részére; vagy
Jelzés nélküli bizonylatok, amelyeken keresztül minden más, a fentiekben fel nem sorolt követelés befizetése
történik a számlatulajdonos részére.

A fentiekben felsorolt megkülönböztető jelzések használatáért teljes felelősséget vállalok, és tudomásul veszem, hogy a Magyar
Posta Zrt. a számlatulajdonos és a bizonylatot felhasználó befizető között fennálló jogviszony, valamint a bizonylaton szereplő
követelés jogalapjának minősítése tekintetében a jelen bizonylatban foglaltakon túl nem rendelkezik információval.

A nyomtatványok előállítási díjának megfizetését vállalom.
A díj mértékét a Magyar Posta pénzforgalmi szolgáltatásainak díjairól szóló Hirdetmény tartalmazza, mely
megtekinthető a postahelyeken, illetve a Posta honlapján (www.posta.hu)
Büntetőjogi felelősségem tudatában kijelentem, hogy a fenti adatok a valóságnak megfelelnek.
Kelt:
A megrendelő aláírása,bélyegzőlenyomata
Felhívjuk szíves figyelmüket arra, hogy a megrendelőlap nem postai forgalmazású nyomtatvány, sokszorosítható.

