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Mit tekintünk 
elektronikus számlának? 

(jutalék e-számla)
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Jutalék e-számla 

• Legfontosabb jellemzője: minden olyan számla elektronikus számlának minősül, amelyet

 elektronikus formában állítanak ki

 elektronikus úton kerül megküldésre

 semmilyen kézzel történő javítás nincs rajta.

• Részletesebben:

 Elektronikus számlának minősül minden olyan számla, amelyet elektronikus formában 
bocsátottak ki és fogadtak be. 

 Nincs előírás arra vonatkozóan, hogy az elektronikus számlát milyen technológiával 
lehet/kell előállítani.

 Az eladó kizárólag e-mailben küldi meg a számlát, postán nem.

 Az eladó weboldaláról letölthető a számla, postán külön már nem küldi meg.

 Az eladó kiállítja a számlát papír alapon, de azt kizárólag szkennelve küldi meg a vevőnek, 
postán már nem

Mi az elektronikus forma fogalma, mik az ismérvei?
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Mit kell tenni 
jutalék e-számla 
befogadásához ? 
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Jutalék e-számla befogadása
Folyamat

• Az elektronikus számlák az alábbi e-mail címre kell megküldeni. 

 jutalek-eszamla@aegon.hu

• Az e-mail címet a Jutalékkezelés szervezet Jutalékkifizetés és Tartozáskezelés csoport

(továbbiakban: Csoport) kezeli.

• A jutalék e-számla a fentiekben megadott email címre való beérkezését követően a Csoport
megkezdi annak, formai és tartalmi ellenőrzését,

 Amennyiben a beküldött e-számla nem felel meg az alaki, tartalmi előírásoknak,
akkor azt a Partnernek javításra megküldi és elektronikus aláírással és
időbélyegzővel nem látja el, azaz nem fogadja be.

 Amennyiben a beküldött jutalék e-számla megfelel az alaki és tartalmi
előírásoknak, akkor a Csoport a jutalék e- számlát befogadja és a továbbiakban a
folyamat megegyezik a papír alapú számlák folyamatával
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További hasznos információk

• Felhívjük Partnereink figyelmét, hogy amennyiben élni kíván a jutalék e-számla kiállításának és 

benyújtásának lehetőségével, abban az esetben kérjük, hogy attól az adott havi zárástól kezdve már 

csak jutalék e-számla kerüljön benyújtásra. NINCS párhuzamos számlakezelésre lehetőség!

• Tájékoztatjuk továbbá Partnereinket, hogy továbbra is van, lehetőség papír alapú számlák benyújtására 
azonban kérjük, hogy azokat kizárólag csak postai úton küldjék meg részünkre!

• Továbbá szeretnénk felhívni a figyelmet ismét a csoportazonosító szám használatára is! 

 2020.07.01-t követően kiállított számlán kötelező feltüntetni a vevő adószámát, áfa 
csoportba tartozó vevő esetén az áfa csoport csoportazonosító számát.

 Csak azokat a számlákat tudjuk befogadni, amelyeken szerepel a vevő adószáma, az 
áfacsoportunk esetében a 17780027-5-44.

 Kérdés esetén kérjük írjon: alkusziszamla@aegon.hu

mailto:Alkusziszamla@aegon.hu

