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E-számla tájékoztató 

Tisztelt Partnereink! 

2012. szeptember 15-étől a Linde Gáz Magyarország Zrt. számlakibocsátási folyamata új 

szolgáltatással gazdagodott: Partnereinknek lehetősége nyílik a számlákat az eddigi nyomtatott 

formátumú, postai kézbesítés helyett jóval egyszerűbb, elektronikus formában, azaz e-számla 

formájában kézhez kapni. 

Az elektronikus számla - az elektronikus aláírásról szóló 2001. évi XXXV. törvény, a 23/2014. 

(VI.30.) NGM  rendelet, valamint az általános forgalmi adóról szóló 2007. évi CXXVII. törvényben 

foglaltaknak megfelelően: „Számlát elektronikus úton kibocsátani…kizárólag abban az esetben 

lehet, ha a számla és az abban foglalt adattartalom sértetlensége és eredetiségének hitelessége 

biztosított…fokozott biztonságú elektronikus aláírással és minősített szolgáltató által kibocsátott 

időbélyegzővel kell ellátni.˝, „…az elektronikus formában kiállított bizonylatot..elektronikus 

formában kell megőrizni…számviteli bizonylatok megőrzési idejét legalább 8 évben határozza 

meg.˝ - elektronikus úton kibocsátott, a hagyományos papír alapú számlával egyenértékű, 

hitelesített dokumentum, amely elektronikus formában tartalmazza a számla adatait. Az 

eredetiségét két elem igazolja, az elektronikus aláírás és az időbélyegző. A számláink megfelelnek 

az elektronikus számlára vonatkozó jogszabályi előírásoknak és elektronikus formában hitelesek.  

Miért érdemes az elektronikus számlát választania?  

 Időtakarékos, mivel nincs postai kézbesítési idő, a számla a kiállítást követően e-mail 

formájában kerül kiküldésre.  

 Biztonságos, mert a számlát csak a megadott e-mail címre küldjük, illetéktelen személy a 

bizalmas információba betekintést nem nyerhet. 

 Környezetbarát, az elektronikus számla éves szinten jelentős mennyiségű papírszámlát 

helyettesíthet. 

 Kényelmes, elektronikus formában archiválható, hosszú időre visszamenőleg 

megtekinthető. 

A szolgáltatás igénybevételéhez kérjük a hátoldalon lévő Nyilatkozat-ot töltse ki és azt az 

eszamla@hu.linde-gas.com e-mail címre vagy a 06-95/588-108 fax számra visszaküldeni 

szíveskedjen. Regisztrációját a megadott e-mail címre küldött visszaigazolással erősítjük meg. A 

regisztrációt követő hónap elejétől a számla már elektronikus formában, a megadott e-mail címre 

érkezik Önöknek. A számla kiegyenlítésére az eddig megszokott módon van lehetőség. 

Tisztelettel: 

 

Répcelak, 2017. szeptember 25. 
 

https://elektronikusszamla.hu/tudasbazis/alapveto-tudnivalok/mi-az-elektronikus-alairas
mailto:eszamla@hu.linde-gas.com
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E-számla nyilatkozat 

 

 

 

Vevő:   ..........................................................................................................................  

 

Székhely:   ...................................................................................................................  

 

Vevőszám:   .................................................................................................................  

 

E-mail cím:   .................................................................................................................  

 

Kapcsolattartó:  ............................................................................................................  

 

Telefonszám:   ...............................................................................................................  

 

Adószám:   ...................................................................................................................  

 

 

Hozzájárulok, hogy a Linde Gáz Magyarország Zrt. elektronikus formában állítsa ki részünkre a 

számlákat az elektronikus aláírásról szóló 2001. évi XXXV. törvény , a 23/2014. (VI.30.) NGM 

rendelet, valamint az általános forgalmi adóról szóló 2007. évi  CXXVII törvényben 

foglaltaknak megfelelően.      

 

 

Dátum: 
 

 

……………………………………………….. 

(Aláírás, bélyegző) 
 

 

Kérjük, hogy a kitöltött nyilatkozatot jutassa el a lent található elérhetőségeink bármelyikére: 

- e-mail: eszamla@hu.linde-gas.com 

- fax: 06-95/588-108 

- levelezési cím: 9653 Répcelak Pf.:1. 


