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1. Számlázás (szamlazas@dpd.hu) 

1.1. DPD és a Csomagpont számlakiállítási kötelezettsége 

1.1.1. DPD által kiállításra kerülő: SZOLGÁLTATÁSI DÍJSZÁMLA  
- havonta kerül kiállításra a Csomagpont felé az eseti csomagfelvétel adatai alapján a 

Szolgáltatási díjszámla 

o az Együttműködési megállapodás (továbbiakban Megállapodás) 8. pontja alapján 

o a DPD a tárgyhót követő hónap 8. napjáig állítja ki a Megállapodásban rögzített 

elszámolási időszakra (hónap első napjától a hónap utolsó napjáig) 

o a DPD a szolgáltatási díjakról elektronikus számlát állít ki, és az így kiállított számlát 

a Csomagpont által megadott e-mail címre küldi meg 

▪ a számlát pdf dokumentumként (1. sz. Melléklet) 

▪ számlamellékletet xls formátumban (2. sz. Melléklet) 

o sztenderd fizetési határidő 10 nap 

o a teljesítési időpontot az általános forgalmi adóról szóló 2007. évi CXXVII. törvény 

(továbbiakban: ÁFA tv.) 58. §-a alapján állapítjuk meg 

1.1.2. Önszámlázás: JUTALÉKSZÁMLA 
- a Csomagpont a Megállapodásban meghatározott tevékenységéért, amely magában 

foglalja a Csomagpont teljes költségét is, díjra jogosult (Megállapodás 8. pont) 

- a Csomagpont által nyújtott szolgáltatás ellenértékéről önszámlázás keretében a DPD 

Hungary Kft. időszaki elszámolású számlát állít ki a tárgyhót követő hónap 8. napjáig: 

Jutalékszámla (6. sz. Melléklet) 

o Megnevezés: csomagpont jutalék X havi időszakra 

o Fizetési mód: átutalásos 

o Teljesítés dátuma: mivel időszaki elszámolású számla, a teljesítés dátuma a 

fizetési határidővel kell, hogy megegyezzen 

o Kiállítás dátuma: a kiállítás dátuma (számla kelte) mindig az a nap, amikor a 

számla kiállításra kerül 

o Fizetési határidő: 15 nap 

- a Megállapodás alapján a felek jogosultak a fentiek szerint kiállított tárgyhavi számlák 

vonatkozásában egybeszámítást alkalmazni 

o a Csomagpontnak a szolgáltatási díjszámlára a jutalékszámla összegével 

csökkentett különbözetet kell megfizetnie a DPD felé a szolgáltatási díjszámlában 

meghatározott esedékességen belül 

o a Csomagpont jutalékszámlájának ill. a DPD szolgáltatási díjszámlájának 

összevezetésről a DPD Kompenzáló levelet állít ki, melyet elektronikus formában 

küld meg a Csomagpont által megadott e-mail címre (lásd 5. Melléklet) 

1.1.3. Bankszámlaszámunk 
- Forintos számla fizetéséhez: 

UniCredit Bank Hungary Zrt. 

DPD HUNGARY KFT. 

IBAN: HU96 1091 8001 0000 0005 6251 0001 SWIFT kód: BACXHUHB 

mailto:szamlazas@dpd.hu
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1.2. Számlázási adatok változásának bejelentése (szamlazas@dpd.hu) 
- amennyiben a számlázási adatokban változás áll be, a partner haladéktalanul köteles 

tájékoztatást küldeni a DPD Hungary Kft. részére 

1.3. Számlamásolat kérése 
- szamlazas@dpd.hu e-mail címre írt levélben lehet kérni 

1.4. Számlareklamáció 
- szamlazas@dpd.hu e-mail címre küldött levélben lehet bejelenteni  

mailto:szamlazas@dpd.hu
mailto:szamlazas@dpd.hu
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2. Kintlévőség-kezelés (kintlevoseg@dpd.hu) 

2.1. Csomagpont fizetési kötelezettsége 
- ha a Megállapodás 7. és 8. pontja alapján, ha a Csomagpont a számla teljesítést a 

határidőre elmulasztja, 

o a késedelem időtartamára évi 15%-os késedelmi kamatnak megfelelő kamat, 

behajtási költségátalány megfizetésére és minden, a tartozás beszedése során 

felmerülő jogi és egyéb költség viselésére köteles 

o a DPD fenntartja a jogot, hogy visszamenőlegesen visszavonja az írásbeli egyedi 

megállapodás szerinti esetleges kedvezményeket 

o a fizetési kötelezettség elmulasztása súlyos szerződésszegésnek minősül és a 

Szolgáltatás teljesítésének azonnali megszakítását vonhatja maga után 

2.1.1. DPD szolgáltatási díjszámlája 
- az eseti felvételekre vonatkozó számla összege a kiállítását követő fizetési határidőn belül 

banki átutalással fizetendő (lásd 1.1.1 és 1.1.2 pont) 

o a Csomagpont jutalékszámlája, illetve az eseti felvételekre vonatkozó számla a 

Megállapodás 8. pontja értelmében összevezethető 

o az egybeszámításról a DPD Kompenzáló levelet állít ki, mely a Csomagpont által 

megadott e-mail címre kerül kiküldésre 

2.1.2. Beszedett utánvét összege 
- ha az Utánvétkezelés által küldött fizetési emlékeztetőben megadott fizetési határidőig 

sem történik meg a beszedett utánvét összegének átutalása, a Kintlévőség csoporthoz 

kerül behajtási eljárásra a tartozás teljes összege (lásd 3. pont) 

2.2. Befizetések könyvelése 
- a banki utalást és pénztári befizetést a teljesítést követő 1. munkanapon könyveljük 

- közlemény hiányában a befizetést a legkorábbi nyitott tételre könyveljük 

2.3. Túlfizetések kezelése 
- lejárt esedékességű számla hiányában automatikusan visszautalja a DPD a Csomagpont 

részére a túlfizetés összegét 

- lejárt esedékességű számla esetén a Csomagpont jóváhagyása alapján történik meg az 

összeg kompenzálása vagy visszautalása a Csomagpont részére 

2.4. Fizetési felszólítás 
- jogi eljárás előtti felszólító levél kerül kiküldésre, amennyiben a Weblabel korlátozás 

ellenére sem került kiegyenlítésre a lejárt tartozás 

- nemfizetés esetén a fizetési határidő lejárta után jogi eljárás kerül megindításra 

2.5. Weblabel letiltás 

- fizetési emlékeztetőben megadott határidő elmulasztása esetén automatikusan történik 

meg a Weblabel hozzáférés korlátozása 

2.6. Weblabel letiltás feloldása 
- a hozzáférés feloldásához az összes nyitott tartozás rendezése szükséges 

- a hozzáférés visszaállítása a befizetett összeg banki könyvelése után lehetséges 

mailto:kintlevoseg@dpd.hu
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3. Utánvétkezelés (utanvet@dpd.hu) 

3.1. Elszámolási értesítő 
- a Megállapodás 7.2.9. pontjának rendelkezései szerint minden héten a harmadik 

munkanapon (általában szerdán) kerül kiküldésre az elszámolási jelentés az alábbi 

tételekről (4. sz. Melléklet) 

o MyPOS terminállal fizetett utánvétes csomagok beszedett összege 

o kézbesített, de fizetetlen utánvétes csomagok nyitott összege 

▪ bankszámlaszám: 10918001-00000005-62510142 

▪ közlemény rovat: elszámolási jelentésben megadott partnerkód 

o eseti csomagfelvételéhez kapcsolódó futárpostai szolgáltatási díjszámla 

▪ bankszámlaszám: 10918001-00000005-62510001 

▪ közlemény rovat: elszámolási jelentésben megadott számlasorszám 

o jóváírások 

o túlfizetések 

- fizetési határidő: a kiküldés hetének utolsó napja 

  

mailto:utanvet@dpd.hu
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4. A csomagkezelés pénzügyi teendői 

4.1. Eseti csomagfelvétel 
- a Megállapodás 6. pontja alapján minden esetben számlát kell kiállítani a feladó részére 
- a szállítási díj feladó által megfizetett összegét bevételezni kell a pénztárba bevételi 

pénztárbizonylattal 
o a csomagcímke felhasználása alapján a DPD a tárgyhót követő hónap 8. napjáig 

állítja ki az eseti feladásokra vonatkozó szolgáltatási díjszámlát 10 napos fizetési 
határidővel 

o a DPD által küldött heti elszámolás is tartalmazza a számlát egészen a 
kiegyenlítéséig 

▪ az eseti csomagfelvételre vonatkozó számla összegét át kell utalni a DPD 
Hungary Kft. bankszámlaszámára: 

➢ UniCredit Bank Hungary Zrt. 
➢ bankszámlaszám: 10918001-00000005-62510001 

➢ közlemény rovat: elszámolási jelentésben megadott 

számlasorszám 

4.2. Utánvétes csomag átadása 
- a Megállapodás 7. pontja szerint az utánvétes küldemény kézbesítésekor a címzettől be 

kell szedni az utánvét összegét 

o az utánvét fizetése csak bankkártyával lehetséges a MyPOS terminálon keresztül 

o ha a vonalkód nem olvasható, a csomagszámot és az összeget kézzel kell beírni a 

MyPOS terminálba a 14 jegyű csomagszám és az azt követő karakter (szám vagy 

betű) beírásával.  

o csak sikeres tranzakció esetén adható át a csomag! 

▪ a sikertelen tranzakció melletti csomagátadásért a felelősség és a 

pénzügyi kötelezettség a Csomagpontot terheli 

➢ ezeket az utánvét hiányokat tartalmazza fizetendő tételként a 

heti elszámolás 

- a Megállapodás 7.2.9. pontja alapján a heti elszámolás tartalmazza a MyPOS terminállal 

fizetett, ill. az esetleges fizetetlen tételeket is 

o az elszámolási jelentésben megadott teljes nyitott egyenleget át kell utalni a DPD 

Hungary Kft. bankszámlaszámára: 

➢ UniCredit Bank Hungary Zrt. 

➢ bankszámlaszám: 10918001-00000005-62510142 

➢ közlemény rovat: elszámolási jelentésben megadott partnerkód 
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MELLÉKLETEK 
 

1. Számla 
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2. Számlarészletező 
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3. Számviteli tájékoztató 
 

PICKUP Csomagpont kézbesítés és feladás 

Számviteli Ügyfél tájékoztató 

 

1., Küldemény feladása Megbízók által a Csomagpontban 

1.1 A csomag feladója a feladási helyen, a csomag átadása során, a szállítás ellenértékét a 

PickUp Csomagpontnak készpénzben kifizeti. Erről az összegről a csomagpont számlát állít 

ki a feladó részére, az „Együttműködési megállapodás” 1. sz melléklete szerinti tarifák 

alapján. Ez lesz a csomagpont árbevétele.  

1.2 Ezen árbevétellel szemben a DPD Hungary Kft. szállítási díjat számláz ki a 

csomagpontnak, az „Együttműködési megállapodás” 2. sz melléklete szerinti tarifák alapján.  

1.3 Az átvett csomag sorsa, már a csomagpont és a DPD Hungary Kft. közötti Megállapodás 

szerint megy tovább. Könyvelési feladat ezzel kapcsolatban nincs.  

KAPCSOLÓDÓ KÖNYVELÉSI TÁJÉKOZTATÓ: 

1. KP átvétel könyvelése számla alapján   T381 (csomagponti pénztár)  

(a számlára ráírni:      K922 (csomagponti bevételek)   

„A számla közvetített szolgáltatást tartalmaz”)  K467 (ÁFA)  

2. Szállítási díj könyvelése beérkező számla alapján  T815 (DPD számla)  

T466 (ÁFA)  

K384 (bankszámla) 

 

 

___________________________________________________________________________ 

 

 

2., Küldemény kézbesítése Címzettek javára csomagponton 

2.1 A csomag címzettje az átvételi helyen bejelentkezve, a csomag ellenértékét (utánvét) a 

csomagpontnak készpénzben kifizeti. Ezt az összeget bizonylatolás után, a csomagpontnál 

nyilvántartásba kell venni, mert a DPD Hungary Kft. és a csomagpont közötti Megállapodás 

értelmében azt a saját pénztárában köteles tárolni. (Együttműködési megállapodás 7. pontja 

szerint)  

2.2 A csomagpont és a DPD Hungary Kft. közötti Megállapodás szerint a csomagpont hetente 

egyszer a DPD Hungary Kft. számlájára köteles tovább utalni a beszedett összeget. 

(Együttműködési megállapodás 7. pontja szerint)  
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2.3 A felek közötti elszámolás jutalékos rendszerben történik, melynek számlázási 

alapbizonylata a teljesítési igazolás (Együttműködési megállapodás 8. pontja szerint).  

2.4 A jutalék számla kiállítása, a DPD Hungary Kft. és a csomagpont által elismert teljesítési 

igazolás alapján, a csomagpont által történik, a hónap végét követő 8 napon belül az időszaki 

elszámolású számlázás szabályainak megfelelően az ÁFA törvény 58.-as §-a alapján. 

 

 

KAPCSOLÓDÓ KÖNYVELÉSI TÁJÉKOZTATÓ: 

 

3. KP átvétel könyvelése      T381 (csomagponti pénztár) 

K479 (DPD kötelezettség) 

4. Továbbított bevételek      T479 (DPD kötelezettség) 

        K384 (bankszámla) 

5. Számlázás        T311 (DPD vevő) 

922 (csomagponti bevételek) 

K467 (ÁFA) 

6. Kiegyenlítés        T384 (bankszámla) 

K311 (DPD vevő) 

vagy kompenzálás esetén 

T479 (DPD kötelezettség) 

K311 (DPD vevő) 
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4. Elszámolási értesítő 
 

 

 

  



DPD Hungary Kft. PÉNZÜGYI KISOKOS  
Pénzügyi Osztály 
2022 
 

 12 

 

5. Kompenzáló levél 
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6. Jutalékszámla – minta 
 

 


