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• „Beszerzési igazolás (PoP)” kérelem felvitele; 
• „Beszerzési igazolás (PoP)” kérelem jóváhagyása az ECM által;
• „Export Igazolás” felvitele;
• Az „Export Igazolás” és a „Beszerzési igazolás (PoP)” összekapcsolása;
• „Export Igazolás” kérelem jóváhagyása az ECM által;
• Visszatérítési értesítő (Credit Notes) kiállítása;
• Visszatérítés megfizetése az ECM által.

Figyelem! A visszaigénylés az exportot követő 60 napon belül lehetséges!

A visszaigénylés folyamata



A kezdőképernyő „Műveletek” felirata alatt található I. „Beszerzési 
igazolás (PoP)” elkészítése az első lépés. Kérjük, hogy a II. „Export 
Igazolást” csak ezt követően készítsék el.

I. II.



1. lépés: Az Electro-Coord
Magyarország Nonprofit Kft. 
kiválasztását követően a lap 
alján található „Következő” 
gomb megnyomásával tudják 
betölteni az űrlapot.

2. lépés: „Beszerzési igazolás” 
kitöltése az alábbi sorrendben:

Adatok megadása
Dokumentumok feltöltése
Adatok visszaigazolása
Mentés

Több gyártó vagy 
termékkategória (CFL, LED, TL, 
Speciális lámpák) esetén a „+” 
jelre kattintva lehet sort 
beszúrni.
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3. lépés: Az Electro-Coord
Magyarország Nonprofit Kft. 
kiválasztását követően a lap alján 
található „Következő” gomb 
megnyomásával tudják betölteni az 
űrlapot.

4. lépés: Az „Export Igazolás” kitöltése az 
alábbi kötött sorrendben:

Adatok megadása. Fontos, hogy először 
a célországot szükséges megadni!

Dokumentumok feltöltése
„Beszerzési igazolás böngészése”           

gombbal össze tudják kapcsolni a releváns 
Beszerzési és export igazolást. A rendszer 
automatikusan a teljes mennyiséget írja be, 
ezért ha szükséges, javítani kell!

Adatok visszaigazolása
Mentés

Több gyártó vagy termékkategória (CFL, 
LED, TL, Speciális lámpák) esetén a „+” jelre 
kattintva lehet sort beszúrni.
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Kilépés: Bal felső sarokban lévő ikonra kattintva lehet kilépni a rendszerből
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