Egy már elkészült számla módosítása kétféle módon történhet
1) 	Sztornó (érvénytelenítő) számla készítésével
Ebben az esetben az Ön által kézhez kapott számla első oldalán a jobb felső sarokban a „Sztornó számla” felirat található. Egy már elkészült számlát akkor kell sztornózni (érvényteleníteni), ha például hibás szerződéses adatot tartalmaz.
A sztornó számla tartalma teljesen megegyezik az eredeti számla tartalmával, de ellentétes (mínuszos) előjelű a végösszege.
A sztornó számlában szerepel az eredeti számla sorszáma (számla 3. oldala bal felső sarok)*, így ebből egyértelmű melyik
számlát teszi érvénytelenné. Az érvénytelenné tett eredeti számla összegét NEM kell befizetnie! Amennyiben az eredeti
számlát korábban kifizette, úgy a befizetést figyelembe vesszük.
*
Vevő (Fizető) azonosító: 1234567890
Vevő (Fizető) neve: Áram Ákos
Vevő (Fizető) címe: 2015 Mintaváros, Energiapersely u. 2.
Vevő (Fizető) adószáma:
Szerződéses folyószámla: 1234567890
Számla sorszáma: 8001234567890
Sztornózott számla sorszáma: 8001234567888
Fizetési mód: Postai számlabefizetési megbízás
2) Helyesbítő számla készítésével
Ebben az esetben az Ön által kézhez kapott számla első oldalán a jobb felső sarokban a „Villamos energia helyesbítő számla” felirat található. Egy már elkészült számlát akkor szükséges helyesbíteni, amikor a számlában szereplő ár, fogyasztás
mennyisége vagy a mérőállás tévesen került feltüntetésre. A helyesbítő számla egy új számla, új sorszámmal, azonban tartalmazza az eredeti, módosított számla sorszámát (számla 3. oldala bal felső sarok**). Ez a számla tartalmilag helyesbíti a
korábbi számlát. Ebben az esetben nem érvénytelenítjük az eredeti számlát, a helyesbítő számla az eredeti számlával együtt
érvényes.
**
Vevő (Fizető) azonosító: 1234567890
Vevő (Fizető) neve: Áram Ákos
Vevő (Fizető) címe: 2015 Mintaváros, Energiapersely u. 2.
Vevő (Fizető) adószáma:
Szerződéses folyószámla: 1234567890
Számla sorszáma: 8001234567890
Helyesbített számlák sorszáma: 8001234567889
Fizetési mód: Postai számlabefizetési megbízás
Amennyiben eseti utalással rendezi befizetéseit, a helyesbítő számlán a 3. oldalon alul az alábbi mondatnál szereplő összeget
kell utalnia:
A nyilvántartás szerinti folyószámla-egyenlege a számla kibocsátásakor: 1234 Ft.
Ha a helyesbítő számla végösszege mínuszos összeg, az azt jelenti, hogy az eredeti számla végösszege magasabb összeg volt,
mint a fizetendő összeg.
• Ha az eredeti számla összege befizetésre került és más tartozása nincs Társaságcsoportunk felé, akkor a helyesbítő számla
végösszege Önnek visszajár.
•H
 a az eredeti számla végösszege nem került még befizetésre, akkor a két számla összeadott végösszegét kell befizetni.
Példa 1. 		

Példa 2.

Eredeti számla:

+ 5 000,- Ft

Eredeti számla:

Helyesbítő számla:

- 5 000,- Ft

Helyesbítő számla:

		

+ 4 000,- Ft 		

+ 5 000,- Ft
- 5 000,- Ft
+ 7 000,- Ft

Helyesbítő számla egyenlege

- 1 000,- Ft

Helyesbítő számla egyenlege

+ 2 000,- Ft

Két számla alapján fizetendő

+ 4 000,- Ft

Két számla alapján fizetendő

+ 7 000,- Ft

