Важна крачка към
документална дигитализация
„EVN България Електроснабдяване“ ЕАД в качеството му на Доставчик от последна инстанция (ДПИ)
стартира процес на поетапно заменяне на хартиените фактури с електронни. Това означава, че от месец
септември дружеството в ролята си на ДПИ ще изпраща само електронни фактури (eFaktura) към клиентите.

Как да заявите Вашата eFaktura?
Направете го в срок до 31 август 2022 г.
• Онлайн (безплатно):
Стъпка 1: Отворете www.evn.bg, меню Бизнес -> Електроенергия -> ДПИ.
Стъпка 2: Попълнете кратката електронна форма за заявяване на eFaktura.
Стъпка 3: Проверете вярно ли изписахте валиден имейл адрес за получаване
на уведомление за издадена нова електронна фактура; ЕИК (или ЕГН) на
фирмата (или физическото лице) – получател на фактурата и номер на фактура
за електрическа енергия, издадена към този ЕИК (респективно към това ЕГН).

Сканирайте със смартфон
за директен линк:

• Или чрез SMS (на цената според Вашия тарифен план):
Можете да заявите Вашата eFaktura и като изпратите SMS на т 0882 83 15 15,
съдържащ посочените по-горе в Стъпка 3 данни.
Какво се случва след заявката?
Когато Вашата първа електронна фактура е готова, ще получите покана за еднократна регистрация
от notify@efaktura.bg. Така всеки път, когато е издадена нова фактура, ще бъдете уведомявани на
регистрирания от Вас имейл адрес.
Предимствата на eFaktura са неоспорими в съвременния свят:
Сигурност за получателя и издателя: електронен архив за период от 10 г. (фактурите не могат да бъдат
изтрити или изгубени).
Спестяване време и ресурси: данните са на разположение в дигитална форма, достъпни във всеки един
момент – предимство в условията на динамичен бизнес и непредвидима икономическа обстановка.
Опазване на природата: най-значимият ресурс на Земята.
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Заяви eFaktura онлайн на www.evn.bg – бързо, лесно и безплатно
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Попълнете ЕИК или ЕГН – числото, което е посочено
като получател на фактурата.
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Въведете номер на фактура за електрическа енергия,
издаден към този ЕИК, съответно към това ЕГН.

3

Въведете валиден имейл адрес, на който ще се получават
уведомленията при издадена нова електронна фактура.
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При желание: посочете мобилен телефон във
формат 0ххххххххх, на който можем да се
свържем с Вас във връзка с фактури.

