
Furnizor:

Nume: EuroPayment Services S.R.L.

Adresa: Str. Ion Cămpineanu, nr. 11, Bloc Union, etaj 8, camera 803

sector 1, București

RC: J40/9950/2006 Capital social: 2.000 lei

Cod fiscal: RO18773866 Operator de date cu caracter Factură numărul

Personal:

Cont: RO41 RNCB 0089 0957 6044 0001 

RO17 BTRL 0470 1202 W949 45XX

Banca: Banca Comercială Română

Banca Transilvania - București, România  

Client: http://walrose.ro 44840983910

Nume:

Adresa: Str. Turnului, Nr.5, Birou 5, Sc. 3, Etj. 1, Judet Brasov,Brasov,Romania Data: 30.12.2020

Cod fiscal: RO34764940

RC: J8/1157/2015

Cont: RO69BRDE080SV40917030800

Banca: BRD GROUPE SOCIETE GENERALE

Cotă TVA: 19% LEI

nr. crt. Denumire: U.M. Cantitate Preț TVA Valoare

Servicii de mandat pentru plăți on-line

1 Startup / Taxă de instalare [SRV-TI] buc.

2 Taxă activare risc [SRV-RSC] buc.

3 Abonament lunar

[SRV-ABL] buc.

4 Taxe pentru tranzacții returnate

4a Valoarea totală a tranzacțiilor returnate [SRV-TR] lei

4b Număr de tranzacții returnate trn.

4c
diferența la taxa per tranzacție pentru tranzactiile cu 

taxa sub valoare minimă [SRV-RT]
trn.

5 Taxe pentru tranzacții refuzate la plată

5a Valoarea totală a tranzacțiilor refuzate [SRV-TRP] lei

5b Număr de tranzacții refuzate la plata trn.

6 Taxă per tranzacție capturată

6a Valoarea totală a tranzacțiilor capturate [SRV-CT#01] lei 833,00 lei 9,08 lei                   1,73 lei              10,81 lei              

6b Număr de tranzacții capturate [SRV-CT#01] trn. 3

6c
diferența la taxa per tranzacție pentru tranzactiile cu 

taxa sub valoare minimă [SRV-CT#01]

6d
Rotunjiri ca urmare a aplicării taxei la nivelul tranzacție 

[SRV-RT]
lei

7 Taxe pentru tranzacții în rate

8 Taxă de transfer bancar [SRV-TTB] lei 0

9 Taxă de urgență [SRV-TU] lei 0

curs BNR leu/€ în data facturării:

Perioada de decontare: 

EET

Total fără TVA Total TVA Total de plată

9,08 lei 1,73 lei 10,81 lei
cotă calculată 19,05%

Total sume tranzacționate a                 833,00 lei 

Total trazacții returnate și refuzuri la plată b=4a+5a                         -   lei 

Servicii de mandat (factura curentă) c                   10,81 lei 

Suma transferata prin OP d            822,19 lei 

Creditare Fond blocat e                         -   lei 

Total fond blocat f                         -   lei 

Creditul dvs. generat de aceasta factură g=a-b-c-d-e                        -   lei 

Creditul dvs. precedent h                        -   lei 

Creditul dvs. total (confirmare extras de cont) i=g+h                        -   lei 

pentru detalierea tranzacțiilor decontate accesați: https://www.euplatesc.ro/plati-online/admin/

Detaliile plății

Plătit prin: OP sau link de plată online

 Vă mulțumim.

Factură completată de:

Factură generată electronic în data de: 29.12.2020 20:32 Nume:

Factură trimisă doar prin email în data de: 30.12.2020

Acest document împreună cu detalierea tranzacțiilor decontate au inclusiv rol de reconciliere a valorilor și tranzacțiilor efectuate în perioada facturată.

Pentru reconcilierea tranzacțiilor efectuate vă rugăm să vizualizazți rapoartele aferente terminalelor dumneavostră la adresa https://www.euplatesc.ro/plati-online/admin/

Vă rugăm ca în cazul în care aveți nelămuriri despre datele conținute în factură sau despre tranzacțiile deconatate să ne contactați la: office@euplatesc,ro, 021-345.17.25 sau 0728.249.159 în maxim 60 de zile 

de la data emiterii facturii.

 EuroPayment Services s.r.l.

Alexandra Brumărescu

Calculul facturii s-a realizat conform contract WALROSE BOUTIQUE 

S.R.L., nr. 1394-C/30.03.2017

FPS20131806

5804 / 2007

Contract 1394-C/30.03.2017

WALROSE BOUTIQUE S.R.L.

http://eupaymant.eu/
https://www.3dsgateway.com/tdsgw/euroadmin/index.php?MID=44840979941&iac=merch_list
mailto:email1@email.ro
mailto:email1@email.ro

