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P OSTAI SZOLGÁLTATÁSOK

IGÉNYBEVÉTELÉHEZ KAPCSOLÓDÓ
KEDVEZMÉNYRENDSZER

Postai szolgáltatások igénybevételéhez
kapcsolódó kedvezményrendszer

1.
1.1.

Kedvezménnyel támogatott postai küldemények, termékek/szolgáltatások, többletszolgáltatások
Kedvezménnyel támogatott postai küldemények, termékek/szolgáltatások (Postai szolgáltatások Általános Szerződési Feltételei TERMÉKLAPJAI alapján)
a) Egyetemes postai szolgáltatások: belföldi levél típusú küldemények
aa) elsőbbségi és nem elsőbbségi levél (levelezőlap, képes levelezőlap);
ab) elsőbbségi és nem elsőbbségi azonosított levél (levelezőlap, képes levelezőlap);
ac) belföldi válaszküldemény szolgáltatás;
ad) szerződéses, kedvezményes díjú címzett reklámküldemény (k-dm);
ae) szerződéses, kedvezményes díjú azonosított címzett reklámküldemény (kdm);
af) hivatalos irat.
b) Belföldi EMS gyorsposta (Postai szolgáltatások Általános Szerződési Feltételei
TERMÉKLAPJAI alapján).
c) Európa + csomag és nemzetközi EMS gyorsposta (Postai szolgáltatások Általános
Szerződési Feltételei TERMÉKLAPJAI alapján).

1.2.
Kedvezménnyel támogatott többletszolgáltatások (Postai szolgáltatások Általános
Szerződési Feltételei TERMÉKLAPJAI alapján)
a) Egyetemes szolgáltatásokhoz jogszabály alapján kötelezően nyújtandó többletszolgáltatások
aa) ajánlott;
ab) értéknyilvánítás;
ac) tértivevény és E-tértivevény.
b) -1
1.3.

Kedvezménnyel nem támogatott, de forgalmi alapú kedvezmények esetében a tárgyévet megelőző év forgalmi adatainak meghatározásakor figyelembe vett szolgáltatások
és többletszolgáltatások
a) A forgalmi alapú kedvezmények esetében a tárgyévet megelőző év forgalmi adatainak meghatározásakor figyelembe vett szolgáltatások: A POSTAI
SZOLGÁLTATÁSOK ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI 4.2.2. pontja alapján nyújtott
egyetemes postai szolgáltatást helyettesítő postai szolgáltatások.
b) A forgalmi alapú kedvezmények esetében a tárgyévet megelőző év forgalmi adatainak meghatározásakor figyelembe vett többletszolgáltatások: A POSTAI
SZOLGÁLTATÁSOK ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI 4.2.2. pontja alapján nyújtott
egyetemes postai szolgáltatást helyettesítő postai szolgáltatásokhoz igénybe vett
többletszolgáltatások.

2.

A kedvezményrendszer elemei (kedvezményelemek)
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)

1

Forgalom utáni kedvezmény
Kiemelt partneri kedvezmény
Terhelési kedvezmény
Bérmentesítő gép használatáért járó kedvezmény
Elektronikus feladójegyzék használatáért járó kedvezmény
Belföldi EMS gyorsposta szolgáltatáshoz kapcsolódó kedvezmény
Európa + csomag és nemzetközi EMS gyorsposta szolgáltatásokhoz kapcsolódó
kedvezmény

Hatályát vesztette 2020. január 1-jén.
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3.

A kedvezménynyújtás általános feltételei
1) A kedvezményrendszer alkalmazásának kezdőnapja – jelen dokumentum eltérő rendelkezésének hiányában – 2020. január 1.
2) A kedvezményrendszerben meghatározott egyes kedvezményelemek – az egyes kedvezményelemek meghatározásánál rögzített valamennyi feltétel teljeskörű teljesítése esetén – alanyi jogon illetik meg a postai szolgáltatás(ok) igénybevételére vonatkozó
szerződést feladóként megkötő személy (a továbbiakban: Igénybevevő), külön írásba foglalt szerződés megkötése – a 6.6. és a 6.7. pontok szerinti kedvezményelemek kivételével
– a tárgyban nem szükséges.
3) Nem kerül elszámolásra az 5. pont 1) bekezdése és az 5. pont 2) bekezdés c) alpontja
alapján az Igénybevevő részére a kedvezmény, amennyiben az nem éri el az 1.000,-Ftot.

4.

Kedvezmény összevonhatósága, a forgalom figyelembevételével igénybe vehető kedvezmények számításának alapja, elszámolása
1) A kedvezmény számításának alapja az Igénybevevő részére végzett olyan az 1.1. pont
a) bekezdés és 1.2. pont szerinti postai termékek/szolgáltatások tárgyévi, kedvezménnyel
nem csökkentett, összesített ellenértéke, melyeknek a díját az Igénybevevő a POSTAI
SZOLGÁLTATÁSOK ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI szerint átutalással (azaz kizárólag
díjhitelezéssel, vagy bérmentesítő gép használatának igénybevételével történő bérmentesítéssel) egyenlíti ki (a továbbiakban: bruttó forgalom). Postabélyeggel történő bérmentesítésre és a postakész borítékok/levelezőlapok használatával történő bérmentesítésre
a kedvezményrendszer nem terjed ki.
2) A cégcsoportba tartozó Igénybevevőkre (a továbbiakban a cégcsoport egésze: Igénybevevői Kör) vonatkozó speciális feltételek:
a) Egy cégcsoportba (szervezet-csoportba) olyan, a polgári perrendtartásról szóló törvény szerint gazdálkodó szervezetnek minősülő szervezetek, továbbá egyéb szervezetek (a továbbiakban: gazdálkodó szervezetek) tartozhatnak
aa) amelyekben az Igénybevevő közvetlenül, vagy közvetve (valamely, a postai
szolgáltatás(ok) igénybevételét szabályozó szerződésben cégcsoport-tagként
feltüntetett gazdálkodó szervezet révén) a tényleges tulajdoni arányok figyelembevételével számítva legalább 25%-os tulajdoni hányaddal rendelkezik, vagy
ab) amelyek elnevezésükben közös, az Igénybevevőre, vagy az Igénybevevő
cégcsoportjának egy másik tagjára utaló vezérszót használnak, és az Igénybevevőtől nem függetlenek, mivel az Igénybevevő, vagy az Igénybevevő cégcsoportjának egy másik tagja a cégcsoport tagjaival kötött megállapodások alapján
azok gazdálkodási irányítójának minősül (jogosult tehát arra, hogy azok pénzügyi/gazdálkodási/gazdasági döntéseit ténylegesen és meghatározóan befolyásolja), feltéve, hogy az adott cégcsoportba tartozó, e bekezdés szerint
minősülő gazdálkodó szervezetek (ide nem értve a gazdálkodási irányítóját)
nem minősülnek a Polgári Törvénykönyv szerinti gazdasági társaságnak, vagy
ac) amelyek működési mechanizmusa, tevékenységi köre, illetve fő tevékenysége egymással érdemben megegyezik, és szervezeti önállóságuk megtartása
mellett közvetlenül, vagy közvetve tulajdonosi jogosultsággal rendelkeznek egy,
a Polgári Törvénykönyv szerinti olyan gazdasági társaságban, amely Igénybevevőnek minősül, és a cégcsoport tagjainak egymással megegyező jellegű,
központosítottan is intézhető beszerzési, technikai, üzemeltetési, illetve fejlesztési ügyeit bonyolítja, úgy, hogy a cégcsoport tagjain kívüli gazdálkodó szervezeteknek e tevékenységeket üzletszerűen nem biztosítja, vagy
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b)

c)
d)

e)

5.

ad) amelyek vonatkozásában az Igénybevevő olyan, a Polgári Törvénykönyv
szerinti gazdasági társaságnak minősül, amely jogosult arra, hogy irányítsa, illetve koordinálja a jogszabályban meghatározott speciális feladatok ellátására
létrehozott cégcsoport (szervezet-csoport) egyéb tagjainak szakmai, vagy
pénzügyi-gazdasági tevékenységét, vagy
ae) amelyek olyan, a Polgári Törvénykönyv szerinti belföldi gazdasági társaságnak minősülnek, amelyek mindegyikében ugyanaz, az Igénybevevőnek
nem minősülő természetes személy, illetve belföldi- vagy külföldi bejegyzésű
gazdálkodó szervezet közvetlenül, vagy közvetve (valamely külföldi-, vagy az
adott cégcsoportba tartozó belföldi székhelyű gazdálkodó szervezet révén) a
tényleges tulajdoni arányok figyelembevételével számítva legalább 25%-os tulajdoni hányaddal rendelkezik.
A kedvezményrendszer alkalmazásának további feltétele, hogy a postai szolgáltatás(ok) igénybevételét(is) szabályozó szerződésben feltüntetett valamennyi gazdálkodó szervezet jóváhagyja az említett szerződés részét képező, a cégcsoportba
tartozás tényét alátámasztó záradékot (amennyiben valamely gazdálkodó szervezet a záradék jóváhagyását elmulasztja, úgy a gazdálkodó szervezetet érintő tárgyévi forgalom nem számít bele az Igénybevevői Kör tárgyévi forgalmába).
A cégcsoporttal rendelkező Igénybevevők által teljesített éves bruttó forgalom az
Igénybevevői Kör összevont bruttó forgalmával vehető figyelembe.
Amennyiben az Igénybevevői Körbe tartozó gazdálkodó szervezeteknek nincs a
tárgyévet megelőző év egészére kimutatható forgalma, úgy, azon kedvezményelemek esetében, melyek mértékének meghatározásakor a tárgyévet megelőző forgalom összege jelentőséggel bír, az előző évi kimutatható forgalom egyenes
arányosításával egy évre számított bruttó forgalom kerül meghatározásra. Amenynyiben az Igénybevevői Körbe tartozó gazdálkodó szervezeteknek nincs az adott
kedvezményelem beállítást megelőző 12 lezárt naptári hónap mindegyikére kimutatható forgalma, úgy a Posta, amennyiben ez szükséges, az adott kedvezményelem beállítást megelőző 12 lezárt naptári hónap egyes hónapjaiban kimutatható
forgalomat arányosítja.
Egy gazdálkodó szervezet tárgyévi bruttó forgalmát egy időben csak egy cégcsoport (szervezet-csoport) tárgyévi összevont bruttó forgalmának a meghatározásakor lehet figyelembe venni.

A kedvezmény elszámolás módja
1) A forgalom utáni kedvezmény, az elektronikus feladójegyzék használatáért járó kedvezmény elszámolására a teljesítési időszakra vonatkozó esedékes számlán kerül sor.
2) A bérmentesítőgép használatáért járó kedvezmény elszámolása a tárgyhavi feladási
adatokat tartalmazó számla helyesbítésével történik.
2/A) A terhelési kedvezmény valamint a kiemelt partneri kedvezmény a tárgyévet követő
január 31-ig egy összegben helyesbítő számlán kerül elszámolásra (cégcsoport esetében
az Igénybevevői Körhöz tartozó gazdálkodó szervezetenként külön-külön).
3) Elszámolás valamely kedvezményelem évközi megszüntetése esetén
a) Kedvezményelem évközi megszüntetése esetén a Posta a megszüntetett kedvezményelem vonatkozásában a megszüntetés napját követő 60 napon belül elszámol
az Igénybevevővel.
b) Amennyiben valamely a 2. pont a)-c) és f)-g) bekezdések szerinti kedvezményelem
évközi megszüntetése okán az Igénybevevőnek nincsen a tárgyév egészére kimutatható forgalma, úgy a kedvezmény mérték, vagy összeg számításának alapja az
előző év azonos időszakában kimutatott bruttó forgalom.
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4) Igénybevevő szervezetek beolvadása esetén alkalmazandó speciális rendelkezések
a) A 2) bekezdés a) alpontja szerinti teljesítési időszak alatt az Igénybevevő szervezetek beolvadással történő egyesülése esetén a beolvadó szervezet vonatkozásában a beolvadás időpontjáig terjedő időszakot kell érteni. A beolvadást követően a
jogutód Igénybevevő forgalmának számításánál a beolvadó szervezetnek a beolvadásáig az előzőek szerint megállapított forgalmát nem lehet figyelembe venni.
b) Igénybevevő szervezetek beolvadással történő egyesülése esetén a beolvadó
szervezet vonatkozásában a kiemelt partneri kedvezményt a beolvadás időpontjáig
terjedő időszakra kell elszámolni. A beolvadást követően a jogutód Igénybevevő
forgalmának számításánál a beolvadó szervezetnek a beolvadásáig az előzőek
szerint megállapított forgalmát nem lehet figyelembe venni.
c) A jogutód Igénybevevő esetében a kiemelt partneri kedvezmény elszámolásánál
alapul vett postai szolgáltatások tárgyévet megelőző évi forgalmának meghatározásakor a jogutód Igénybevevő tárgyévet megelőző évben bonyolított, esetlegesen
felszámítandó általános forgalmi adó összegével csökkentett teljes bruttó forgalmán túl a beolvadó szervezet tárgyévet megelőző évben bonyolított, a tárgyévet
megelőző évnek a beolvadás időpontját követő naptári időszakkal azonos naptári
időszakában mért, az esetlegesen felszámítandó általános forgalmi adó összegével csökkentett teljes bruttó forgalmát is figyelembe kell venni.
6.

Kedvezményelemek

6.1.

Forgalom utáni kedvezmény

1) A belföldi levél típusú küldemény szolgáltatások forgalom utáni kedvezménye jogcím
esetében az 1.1. pont a) bekezdésében felsorolt postai küldeményekhez kapcsolódó alapszolgáltatások-, valamint az 1.2. pontban felsorolt többletszolgáltatások forgalmi adatai vehetők figyelembe.
2) A kedvezmény az Igénybevevő, illetve az Igénybevevői Kör e kedvezmény elszámolásánál figyelembe vehető bruttó forgalma alapján járó a szolgáltatásokhoz köthető tömegdíjakból és az igénybevett többletszolgáltatások díjából.
3) A forgalom utáni kedvezmény előzetes (a tárgyévben elszámolt, de a tárgyév lezárását
követően esetlegesen korrigálandó) mértékét a Posta az adott kedvezményelem alkalmazása megkezdését megelőző 12 lezárt naptári hónap forgalmi adatainak alapul vételével
állítja be. Amennyiben az Igénybevevőnek nincs az adott kedvezményelem beállítását
megelőző 12 lezárt naptári hónap mindegyikére kimutatható forgalma, úgy a Posta a kedvezményelem előzetes mértékét a megelőző 12 lezárt naptári hónap egyes hónapjaiban
kimutatható forgalom arányosításával állítja be.
4) A forgalom utáni kedvezmény esetében, ha az Igénybevevő, vagy az Igénybevevői Kör
tárgyévi bruttó forgalma a beállításkor figyelembe vett forgalmat olyan mértékben meghaladja, hogy ezáltal magasabb kedvezmény mértékre válik jogosulttá, úgy a kedvezménykülönbözet összegét részére a Posta egy összegben utólag, legkésőbb a következő év
január 31-ig helyesbítő számla alapján átutalja. Amennyiben az Igénybevevő, vagy az
Igénybevevői Kör tárgyévi bruttó forgalma a kedvezmény mértékhez tartozó minimális
éves bruttó forgalmat nem éri el, úgy az Igénybevevőnek az elszámolt kedvezmény-különbözet összegét utólag, a Posta által kibocsátott helyesbítő számla alapján kell megfizetnie.
4/A) A Posta – az Igénybevevő kifejezett, írásban adott rendelkezése esetén, a 3) bekezdésben foglaltak ellenére – nem állítja be az így rendelkező Igénybevevő vonatkozásában
a forgalom utáni kedvezmény előzetes mértékét. Ebben az esetben a Posta a kedvezmény
összegét az érintett Igénybevevő részére egy összegben utólag, legkésőbb a következő
év január 31-ig helyesbítő számla alapján átutalja.
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5) A kedvezmény mértéke az adott forgalmi sávhoz tartozó fix %-os kedvezmény.
Forgalmi sáv (Ft)

Kedvezmény mértéke

(éves bruttó forgalom)

6.2.

(%)

150.000.001 – 250.000.000

1%

250.000.001 – 500.000.000

2%

500.000.001 – 900.000.000

3%

900.000.001 – 1.500.000.000

4%

1.500.000.001 – 2.500.000.000

5%

2.500.000.001 – 3.400.000.000

6%

3.400.000.001 –

7%

Kiemelt partneri kedvezmény

1) Az Igénybevevő, illetve az Igénybevevői Kör a kiemelt partneri kedvezményre jogosult,
amennyiben a jelen kedvezmény elszámolásakor alapul vett postai szolgáltatások (a továbbiakban: alapul vett postai szolgáltatások) esetlegesen felszámítandó általános forgalmi adó összegével csökkentett tárgyévi teljes bruttó forgalma eléri ugyanezen postai
szolgáltatások tárgyévet megelőző évben bonyolított esetlegesen felszámítandó általános
forgalmi adó összegével csökkentett teljes bruttó forgalmának 85 %-át.
2) Az alapul vett postai szolgáltatások az alábbiak:
a) a hivatalos irat kivételével az 1.1. pont a) bekezdésében felsorolt postai küldeményekhez kapcsolódó alapszolgáltatások, valamint
b) az 1.2. pontban felsorolt többletszolgáltatások (amennyiben azok nem hivatalos
irathoz kapcsolódnak), továbbá
c) az 1.3. pontban megjelölt szolgáltatások és többletszolgáltatások.
3) A kedvezményszámítás alapja az 1.1. pont a) bekezdésében felsorolt postai küldeményekhez – kivéve a hivatalos irat – kapcsolódó alapszolgáltatások, valamint az 1.2. pontban felsorolt, hivatalos irathoz nem kapcsolódó többletszolgáltatások együttes forgalma.
4) A kedvezmény mértéke
Forgalmi sáv (Ft)
(éves bruttó forgalom a 3) bekezdés alapján)
300 000 001 – 400 000 000
400 000 001 – 500 000 000
500 000 001 – 600 000 000
600 000 001 – 700 000 000
700 000 001 – 800 000 000
800 000 001 – 950 000 000
950 000 001 – 1 100 000 000
1 100 000 001 – 1 400 000 000
1 400 000 001 – 1 800 000 000
1 800 000 001 –
6.3.

Kedvezmény mérték

1,50%
2,25%
3,00%
3,75%
4,50%
5,25%
6,00%
6,75%
7,50%
8,25%

Terhelési kedvezmény

1) A kedvezmény mértékének meghatározásához az 1.1. pont a) bekezdésében felsorolt
belföldi levél típusú postai küldeményekhez kapcsolódó alapszolgáltatások, valamint az e
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küldeményekhez kapcsolódó, 1.2. pontban felsorolt többletszolgáltatások tárgyévi forgalmi
adatai vehetők figyelembe.
2) A kedvezmény az Igénybevevő e kedvezmény elszámolásánál figyelembe vehető bruttó
forgalma alapján járó az 1) bekezdés szerinti szolgáltatásokhoz köthető tömegdíjakból és
az igénybevett többletszolgáltatások díjából.
3) A terhelési kedvezmény az 1.1. pont a) bekezdésében felsorolt belföldi levél típusú postai küldemények közül azok esetében érvényesíthető, amelyek
a) feladására kizárólag az Országos Logisztikai Központban kerül sor és
b) feladása elektronikus feladójegyzékkel történik és
c) alkalmasak a gépi feldolgozásra és
d) átlagos tömege az azonos napon feladott küldeményeket tekintve nem haladja meg
a legalacsonyabb tömegkategória felső határértékének – jelenleg 50 gramm – 12%át és
e) darabszáma – az azonos napon feladott küldeményeket tekintve – eléri, vagy meghaladja a 10.000 darabot és
f) az Igénybevevő a d) és e) alpontokban meghatározott küldeményekre adatszolgáltatást készít elektronikus formában, melyet havonta a tárgyhónapot megelőző hó
25. és tárgyhó 5. napja között küld meg.
4) A kedvezmény mértéke
Forgalmi sáv Ft
(éves bruttó forgalom)
3 400 000 001 alatt
3 400 000 001 – 3 600 000 000
3 600 000 001 – 3 800 000 000
3 800 000 001 – 4 000 000 000
4 000 000 001 –
6.4.

Kedvezmény %
0%
10%
16%
22%
28%

Bérmentesítő gép használatáért járó kedvezmény

1) A kedvezmény biztosításakor az 1.1. pont a) bekezdésében felsorolt belföldi levél típusú
küldeményekhez kapcsolódó szolgáltatások-, valamint az 1.2. pontban felsorolt többletszolgáltatások forgalmi adatai vehetők figyelembe.
2) A kedvezményszámítás alapja a bérmentesítő géppel bérmentesített postai küldemények összesített bruttó forgalma, amely a tömegdíjból és az igénybevett többletszolgáltatások díjából tevődik össze.
3) A kedvezmény mértéke 2%.
4) A kedvezmény elszámolás a feladást igazoló okiratban (feladójegyzék, feladókönyv)
szereplő adatok alapján történik.
6.5.

Elektronikus feladójegyzék használatáért járó kedvezmény

1) Elektronikus feladójegyzék használatáért kizárólag az Igénybevevő által az Országos
Logisztikai Központban, Logisztikai Üzemekben, a Pesti Levélcentrum Postán, valamint az
Integrált Posta Hálózatba bevont postákon feladott postai küldemények esetében járó kedvezmény.
2) Az Igénybevevő köteles az általa használni kívánt elektronikus feladójegyzéket előzetesen bevizsgáltatni vagy a megfelelőséget igazoló Tanúsítványt a Posta részére – e tárgyú
kérése esetén – bemutatni. A bevizsgálást a minta állományok megküldésével a bevizsgalo@posta.hu e-mail címen kell kezdeményezni.
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3) A Posta bármikor jogosult az elektronikus feladójegyzékek vizsgálatára. Amennyiben az
Igénybevevő a kedvezménybe bevont megállapodás azonosítóra nem elektronikus feladójegyzékkel, hibás elektronikus feladójegyzékkel vagy nem megfelelő adattartalmú elektronikus feladójegyzékkel adja fel küldeményeit, akkor a Posta az Igénybevevőt elektronikus
úton vagy postai levélben értesíti a hibáról.
4) Az elektronikus feladójegyzék abban az esetben minősül nem megfelelő adattartalmúnak, ha a kedvezményre való jogosultság feltételeként elvárttal ellentétben a címzett címe
a jegyzékben
a) az irányítószám és a településnév kivételével nem összevont mezőként, vagy
b) a 6.5.1. pont 3) bekezdése szerinti kedvezmény alkalmazása esetén nem mezőnként külön-külön feltüntetetten vagy közterületi címre címzett küldemény esetén, az
irányítószám, a településnév, a közterület név, közterület jelleg és a házszám nem
külön-külön mezőben feltüntetetten, szétbontott címadatokkal
szerepel.
5) Amennyiben az értesítés kiküldése után a hiba nem kerül javításra, az Igénybevevő a
6.5.1. és a 6.5.2. pont szerinti kedvezménye megvonható.
6.5.1. Könyvelt küldemények feladásához kapcsolódó részletes feltételek
1) Az elektronikus feladójegyzék használatáért járó e pont szerinti kedvezmény jogcím
esetében az 1.1. pont a) bekezdés af) alpont szerinti hivatalos irat és az 1.2. pontban felsorolt többletszolgáltatások forgalmi adatai vehetők figyelembe, amennyiben e forgalmi
adatok az elektronikus feladójegyzék használatába bevont megállapodás azonosítón jelennek meg.
2) Amennyiben az Igénybevevő a Posta által közreadott műszaki útmutató alapján készített
és Tanúsítvánnyal rendelkező elektronikus feladójegyzékkel adja postára könyvelt postai
küldeményeit, az elektronikus feladójegyzék használatába bevont megállapodás azonosítón szereplő 1) bekezdésében meghatározott szolgáltatások bruttó forgalmából 1% kedvezmény jár a részére.
3) Amennyiben az Igénybevevő a Posta által készített műszaki útmutató alapján a címzett
címét az adott cím vonatkozásában értelmezhető mezőnként külön-külön feltüntetetten,
vagy közterületi címre címzett küldemény esetén, az irányítószámot, a településnevet, a
közterület nevet, a közterület jelleget és a házszámot külön-külön mezőben feltüntetetten
(szétbontott címadatokkal) elkészített és Tanúsítvánnyal rendelkező elektronikus feladójegyzékkel adja postára könyvelt küldeményeit, az elektronikus feladójegyzék használatába bevont megállapodás azonosítón szereplő 1) bekezdésben megjelölt
termékek/szolgáltatások bruttó forgalmából további 2% kedvezmény jár a részére. A kedvezményre jogosultság az Igénybevevő által vállalt teljesítés határidejét követő naptári hónap első napjától áll fenn. A Posta elvárja, hogy az Igénybevevő valamennyi, az adott cím
vonatkozásában értelmezhető mezőt töltsön fel megfelelő tartalommal, azaz az adatokat
bontottan adja át.
6.5.2. Nem könyvelt küldemények feladásához kapcsolódó részletes feltételek
1) Az elektronikus feladójegyzék használatáért járó e pont szerinti kedvezmény jogcím
esetében kizárólag az 1.1. pont a) bekezdés ab) és ae) alpontjaiban felsorolt szolgáltatások forgalmi adatai vehetők figyelembe, a kedvezmény mértéke a szolgáltatások bruttó
forgalmának 1%-a.
2) -2

2

Hatályát vesztette 2020. január 1-jén.
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6.6.

Belföldi EMS gyorsposta szolgáltatáshoz kapcsolódó kedvezmény

1) Belföldi EMS gyorsposta szolgáltatás rendszeres igénybevétele esetén külön írásba
foglalt szerződésben kedvezmény határozható meg. A kedvezmény alapja az Igénybevevő
által igénybe vett belföldi EMS gyorsposta termékek, és a termékekhez igénybe vett többletszolgáltatások előző éves, áfát nem tartalmazó – a 2) bekezdés alapján – kedvezménnyel csökkentett forgalma, a kedvezmény POSTAI SZOLGÁLTATÁSOK ÁLTALÁNOS
SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI-ben rögzített valamennyi belföldi EMS gyorsposta szolgáltatás díjtételére kiterjed.
2) A kedvezmény mértéke 1%-tól 20%-ig terjedhet. A kedvezmény pontos mértéke a külön
írásba foglalt szerződésben kerül meghatározásra.
6.7.

Európa+ csomag és nemzetközi EMS gyorsposta szolgáltatáshoz kapcsolódó kedvezmény

1) Európa+ csomag valamint nemzetközi EMS gyorsposta szolgáltatások rendszeres
igénybevétele esetén külön írásba foglalt szerződésben kedvezmény határozható meg. A
kedvezmény alapja az Igénybevevő által igénybe vett Európa+ csomag vagy nemzetközi
EMS gyorsposta termékek, és a termékekhez igénybe vett különdíjas szolgáltatások éves
nettó forgalma, a kedvezmény POSTAI SZOLGÁLTATÁSOK ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI
FELTÉTELEI-ben rögzített valamennyi Európa+ csomag vagy nemzetközi EMS gyorsposta
szolgáltatás díjtételére kiterjed.
2) A kedvezmény mértéke 1%-tól 20%-ig terjedhet. A kedvezmény pontos mértéke a külön
írásba foglalt szerződésben kerül meghatározásra.
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