Számla magyarázat
Tájékoztatjuk, hogy az egységes közszolgáltatói számlaképről szóló 2013. évi CLXXXVIII. tv. 2014. évtől új számlaformátumot határozott meg a közüzemi szolgáltatók részére, így az előírt új
tartalmak mellett a korábbi számla elemek új helyre, illetve új elnevezéssel kerülnek feltüntetésre. Felhívjuk figyelmét, hogy az alábbi MINTA számlán az adatok tájékoztató jellegűek, aktuális
számlája ettől eltérő tételsorokat is tartalmazhat. Amennyiben számlájával kapcsolatban további kérdése merülne fel, ügyfélszolgálatainkon kérhet tájékoztatást.
A számla első oldala:
Víziközmű-szolgáltatás
alatt
a
közműves
ivóvízellátást, az ahhoz kapcsolódó tűzivíz
biztosítást, továbbá a közműves szennyvízelvezetést
és -tisztítást értjük, mely szolgáltatásokat a
víziközmű-szolgáltató
a felhasználó
részére
közszolgáltatási jogviszony keretében nyújtja.

VIZIKOZMU-SZOLGALTATAS ELSZÁMOLÓ SZÁMLA
1. sz. eredeti példány
oldalszám 1/3

BORSODMZ ZRT

Számla sorszámai 177497/2014

BORSODVÍZ Önkormányzati
A víziközmű-szolgáltatást végző Szolgáltató
adatai és a felhasználási hely szerint illetékes
ügyfélszolgálat
elérhetőségei.
Az
ügyfélfogadási időkről a számla hátoldalán
adunk részletes felvilágosítást.

Az elszámolt időszak alatt keletkezett / becsült
fogyasztás bruttó (áfával növelt) fizetendő összege
(már módosítva az esetlegesen fennálló túlfizetés,
illetve egyéb konkrét jogcím miatti korrekció és
rezsicsökkentés összegével) valamint a befizetés
Szolgáltatóhoz történő beérkezésének határideje
(fizetési határidő = teljesítés kelte)
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Közüzemi Szolgáltató ZRT.
3527 Miskolc, Tömösi u. 2.
Adószám: 11072092-2-05
Bankszámlaszám: 11994002-02402374-00000000

Vizes Péter
Miskolc
Vízmű u. 99
3527

Levelezési cím, ahová a számlák, küldemények
kézbesítését kérte. Kérjük az adatok változását,
pontosítását a kézbesítés elősegítése érdekében
bejelenteni szíveskedjen!

Ügyfélszolgálat elérhetőségei:
47/361-664
47/361-664
ugyfelszolgalat@borsodviz.hu
Szerencs, Kisvásártér 16. 3900

Felhasználó és felhasználási hely azonosításához
szükséges adatok. Felhasználó azonosító száma =
fogyasztási hely kód. Kérjük ügyintézés során
megadni az egyértelmű beazonosítás érdekében!
Felhasználónak minősül a víziközmű-szolgáltatást
szerződéses jogviszony keretében igénybe vevő
személy v. szervezet, aki (amely) a víziközmű
szolgáltatásba bekapcsolt ingatlan használója, és
sorban mögötte az ingatlan tulajdonosa.
Felhasználó, ill. felhasználási hely címe az, ahol a
víziközmű- szolgáltatást igénybe veszik.

Felhasználó azonosító száma: 99990
Felhasználó neve: Vizes Péter
Elszámolt időszak:

2014.06.01-2014.11.05

Fizetendő összeg:
Fizetési határidő:

Tájékoztatás a 2013. évi LIV. tv. szerinti
rezsicsökkentés
végrehajtásáról,
aktuális
számlában
való
érvényesítéséről.
Rezsidíj csökkentés nélkül számított bruttó díj,
a rezsidíj csökkentés miatt jelen számlában
elszámolt időszakra jutó megtakarítás és a
2013. 07. 01-től halmozott megtakarítások
összege, jelen számlában elszámolt időszak
végéig. Amennyiben a tárgyévben vált a
víziközmű-szolgáltatás igénybevevőjévé, akkor az
igénybevétel kezdetétől számított, halmozott
megtakarítás összege.

Számla típusa lehet havi átalány mennyiségről
szóló részszámla (jelölve az elszámolási időszakon
belüli részszámla sorszámát), vagy adott időszak
alatt fogyasztott (becsült) mennyiség és a
részszámlákban kiszámlázott mennyiségek, díjak
különbözetéről szóló elszámoló számla. Itt
kerülnek feltüntetésre a korábban kibocsátott
számlák korrekciójára utaló stornóvagy
helyesbítő-számla kifejezések is.

36655 Ft
2014.12.20

Felhasználó címe: Szerencs Borsodvíz utca 1
Felhasználási hely címe:

A rezsidíj csökkentése nélkül Önt ebben az elszámolt időszakban a
következő fizetési kötelezettség terhelte volna:
A rezsidíj csökkentésének eredményeképpen az Ön megtakarítása

46752 Ft,

- ebben az elszámolt időszakban:

4704 Ft,

- 2013. július 1-je óta összesen:

4704 Ft.

(Ezen összegek az Ön számlájából előzetesen levonásra kerültek.)

Számla magyarázat - számlarészletező oldalak
Számlafizető azonosításához szükséges adatok. Vevő
(fizető) azonosító száma = Partnerkód. Kérjük
ügyintézés
során
megadni
az
egyértelmű
beazonosítás érdekében! Befizetései egyedi teljesítése
esetén minden esetben kérjük feltüntetni a Számla
sorszáma -t, is a „Vevő azonosító szám"-on kívül.

A számla első oldalán feltüntetett fizetési határidő
szerinti teljesítési időpont (fizetési határidő = teljesítés
kelte) és a számla készítés kelte.
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Vevő (fizető) azonosító száma: 99999

Vevő (fizető) neve: Vizes Péter
Vevő (fizető) címe: 3527 Miskolc Vízmű u. 99
Vevő (fizető) adószáma:

elszámolt mennyiség egy fogyasztás arányos
mennyiség, mely részszámlánál a havi átalánynak
megfelelő mennyiség, elszámoló számlánál a
mérőállások alapján mért vagy becsült fogyasztás
jóváírással, részszámlában kiszámlázott átalányokkal
(azok pénzügyi rendezésétől függetlenül) csökkentett
mennyisége.
Árszabás: a felhasználási helyen
alkalmazott díjtarifa (lakossági/közületi) a bejelentett
felhasználás céljától, jellegétől függően.
Az

Fizetési mód: lehet csekk - mellékelt, gépi kitöltött
készpénzátutalási megbízás; csoportos beszedés
fizető fél felhatalmazza számlavezető pénzforgalmi
szolgáltatóját, hogy az általa megadott adatok
alapján a megjelölt fizetési számláról kifizetéseket
teljesítsen. A számlán feltüntetett választott fizetési
módtól eltérően, egyedileg is teljesíthető a számla
befizetése (pl. átutalással), a fentiekben részletezett
hivatkozások feltüntetésével.

elszámolt időszak alatt igénybevett víziközmű
szolgáltatás tételes, részletes ismertetése. A
felhasználási hely vízmérőinek megadott időpontok
szerinti mérőállása
vagy becsült mennyiség
alapulvételével, az árszabás szerinti egységár és áfa
mértékével számított bruttó fizetendő ellenérték
levezetése. A számlarészletező adatai érvényességi
időszaknak megfelelően tartalmazzák az elszámolási
időszakban bekövetkezett díjváltozás, mérőcsere,
esetleges jóváírások napok száma szerint arányosított
v . tényleges mérőállás alapján elhatárolt fogyasztásait.
Az

A nyilvántartás szerinti folyószámla-egyenlege az
aktuális számla kibocsátását követően nyilvántartott
víz-csatornadíj folyószámla egyenlegét jelenti (kamat
és költségek nélkül), tehát amennyiben az aktuális
számla fizetendő összegén felüli összeget tartalmaz,
azt jelenti, hogy a Szolgáltatónál a számla kibocsátás
napján tartozása áll(t) fenn. A díjtartozás
összetételéről, a befizetésről ügyfélszolgálatainkon
kaphat felvilágosítást.
Felhívjuk figyelmét, hogy a
számlán kimutatott díjtartozásról jelen számlát
követően fizetési felhívást is küldünk, melyben már
további, a hátralék beszedésével kapcsolatos
többletköltséget, kamatot is felszámítunk!

Teljesítés kelte: 2014.12.20
Számla kelte: 2014.11.18
A szolgáltatás megnevezése:
Víziközmu-szolgáltatás

Szerződéses folyószámla:
Számla sorszáma: 3177497/2014
Fizetési mód:
csekk
SZ A M L A R E SZ L E T E Z O

Elszámolt mennyiség: Víz:45 m3 Szennyvíz:25 m3
Árszabás: Lakossági
Tétel megnevezése
AB 123456 számú v ímérőn mért
ivóvíz fogyasztással arányos díj
leolvasásié SZJ 4 1.00.20
Elvezetett mennyiséggel arányos
szennyvízdíj AB123456 gyári
számú vímérőn leolvasásig SZJ
90.01.11
Áthárított vízterhelési díj AB 123456
gyári számú vímérőn leolvasásig
SZJ 90.01.11
Szennyvíz jóváírás meghibásodás
miatt
Áthárított vízterhelési díj jóváírás
meghibásodás miatt
Részszámlákban elszámolt
fogyasztással arányos vízdíj SZJ
41.00.20
Részszámlákban elszámolt
fogyasztással arányos szennyvízdíj
SZJ 90.01.11
Részszámlákban elszámolt
fogyasztással arányos vízterhelési
díj SZJ 90.01.11
B ruttó szám laérték összesen:
Számlakészítés napján fennálló
túlfizetés összege:
Fizetendő összeg:
Áfa összesítő (Ft)
Áfa %
Áfa bontás:
27 %-os

Elszámolt időszak

M érőállás
(induló, záró)

Elszámolt
Nettó egységár
mennyiség és
Nettó díj (Ft) ÁFA (% ) B ruttó díj (Ft)
és mértékegység
mértékegysége

2014.06.02-2014.11.05 0

50

50 m3

381,40 Ft/m3

19070

27

24219

2014.06.02-2014.11.05 0

50

50 m3

459,50 Ft/m3

22975

27

29178

2014.06.02-2014.11.05 0

50

50 m3

8,46 Ft/m3

423

27

537

2014.06.02-2014.11.05 0

50

-20 m3

459,50 Ft/m3

-9190

27

-11671

2014.06.02-2014.11.05 0

50

-20 m3

8,46 Ft/m3

-169

27

-215

2014.06.02-2014.10.31

-5m 3

0,00 Ft/m3

-1907

27

-2422

2014.06.02-2014.10.31

-5 m3

0,00 Ft/m3

-2298

27

-2918

2014.06.02-2014.10.31

-5 m3

0,00 Ft/m3

-42

27

-53

A bruttó számlaértékből túlfizetés v . egyéb konkrét
jogcímen érvényesített, a fizetendő összeget
befolyásoló tételek, illetve azok különbözeteként
levezetett fizetendő összeg megegyezik a számla első
oldalán feltüntetett fizetendő összeggel. A „Bruttó
számlaérték
összesen"
tételsort
követően
szerepeltetett
tételek
nem
tartoznak
a
rezsicsökkentésről szóló tv. hatálya alá.

36655
0
36655
Nettó érték
28862

Áfa
7793

B ruttó érték
36655

A nyilvántartás szerinti folyószámla-egyenlege a számla kibocsátásakor: 42049 Ft.
Tájékoztató adatok:
*Az alapdíj fogyasztástól függetlenül fizetendő.
**A rezsicsökkentés a fogyasztókat a 2013. janii ár 31-énhatályos árképzés szerinti bruttó számlaérték
alapulvételével illeti meg, a tétel a már csökkentett összeget tartalmazza. Az adott elszámolási időszakban
elért megtakarítás az
elszámolási időszakban kibocsátott rész* és elszámoló számlák összességére figyelemmel került meghatározásra.
Következő leolvasás várható időpontja: 2015.06.01-2015.06.30.
AHK: adó hatályán kívüli
Leolvasás módja (LM): Leói - leolvasás a víziközmű-szolgáltató által; Becs - becsült; Dikt - fogyasztó által
diktált; Eli * víziközmű-szolgáltatói ellenőrzés.

Következő leolvasás időpontjaként meghatározott időszak alatt várható a
Szolgáltató részéről a vízmérő újabb leolvasása, kérjük az adott időszakban
közreműködésüket a mérőeszköz eredményes leolvasása és a fogyasztás pontos
elszámolása érdekében! A víziközmű-szolgáltatásról szóló Kormány rendelet 61.§ (8)
előírása szerint a vízmérőakna, illetve a fogyasztásmérő hozzáférhetőségének
biztosítása, tisztán tartása, valamint annak megfelelő fagy elleni védelme, továbbá a
fogyasztásmérő rendellenes működéséről a víziközmű-szolgáltató haladéktalan
értesítése a felhasználó kötelessége. Szükséges továbbá a vízmérőakna
vízzáróságának biztosítása is, mert a Felhasználónak felróható okok miatt
meghiúsult leolvasás esetén, a vízmérőakna víztelenítésével, illetve az újbóli
leolvasással kapcsolatos költségeket áthárítjuk a Felhasználó részére!

