Európai uniós szabályozás miatt azon személyek, akik cégként, vállalkozóként vannak regisztrálva rendszerünkben, havi
jutalékuk elutalásához számlát kell kiállítaniuk a Gano Excel részére.
A számlát előbb szkennelve kell elküldeni legkésőbb mindig az adott hónap 15-ig vagy az emailben jelzett határidőig,
majd az eredeti számlát postán kell eljuttatni az alábbi címre:
Gano Excel
1054 Budapest, Szabadság tér 7.
Bank Center, Platina II.

Kitöltendő adatok:
1.

A számlakibocsátó neve, címe, aláírása, adószáma
Kérjük a céges pecsétet erre a helyre tegye, valamint tüntesse fel rendszerünkben regisztrált azonosítókódját is!

2.

Közösségi adószáma

3.

A vevő neve, címe, közösségi adószáma: Gano Excel Netherlands B.V. - a kitöltött minta alapján!

4.

A fizetés módja: Átutalás

5.

A teljesítés időpontja: mindig az adott hónap 25. napja (év.hónap.nap formátumban)

6.

A számla kelte: a számla kitöltésének ill. beküldésének ideje
(év.hónap.nap formátumban, többi időponttal megegyező hónapban!)

7.

A fizetés határideje: az 5. pontban leírtakkal megegyezően

8.

A termék (szolgáltatás) megnevezése: Bonus for + aktuális hónap és év (Bonus for March 2015)

9.

Áfa kulcsa: semmi nem kell beleírni, mert nem magyarországi hanem EU-s a vevő.

10. M.e.: hó
11. Mennyisége: 1
12.=13. Egységára áfa nélkül = Értéke áfa nélkül (webirodájában Bonus / Bonus Statement alapján az aktuális havi jutalékösszeg)
14. A számlaérték áfa nélkül: A havi összesített jutalékösszeg, több hónap számlázása esetén az összeadott érték
15. Áfa kulcsa: semmi nem kell beleírni, mert nem magyarországi hanem EU-s a vevő.
16. Semmit nem kell ide írni.
17. A teljes bruttó jutalékösszeg

Kérjük, amennyiben nem továbbította még banki adatait részünkre, úgy egy céges számlakivonat fejlécét vagy a bankkal
kötött szerződés másolatát juttassa el hozzánk. Fontos, hogy a dokumentumon látható legyen a számlavezető neve, IBAN
kódos számlaszáma és a bank neve is!
Pontos jutalékösszegét általában a hó közepén tudja ellenőrizni a www.ganoexcel2u.com webirodában, melyhez további segítséget
a http://ganoexcel.hu/ingyen-letoltheto-dokumentumok oldalon talál.
További információért forduljon Irodánk dolgozóihoz:
info@ganoexcel.hu +36 1 796 1180

