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BEJELENTKEZŐ ADATLAP ÜZEMI FOGYASZTÓK SZÁMÁRA
VÍZKÉSZLETJÁRULÉK SZÁMÍTÁSHOZ
ENGEDÉLYES (VÍZHASZNÁLÓ) ALAPADATAI
Neve
Címe
Irányítószám, város, utca, házszám.

-

Bankszámlaszám

-

Amelyről a nyilatkozaton szereplő járulék átutalásra kerül.

Telefonszám

+36

-

-

Fax

-

+36

-

NYILVÁNTARTÁSI AZONOSÍTÓ ÉS SZAKÁGAZAT
Adószám

Adóazonosító jel

Szakágazat (TEÁOR)

Ügyintéző neve

AZ IVÓVIZET SZOLGÁLTATÓ KÖZÜZEMI VÍZMŰ INTÉZMÉNY
neve
címe
Irányítószám, város, utca, házszám.

Település neve (Vízszolgáltatás helye)
Szolgáltatási szerződésben lekötött mennyiség

m

Fogyasztási helyek száma

db

Bejelentem, hogy az adott településen ivóvizet szolgáltató közműről a saját gazdasági célú vízhasznosítás lekötése az évi
10.000 m3-t (28 m3/nap) meghaladja.
Tudomásul veszem, hogy a Vízgazdálkodásról szóló 1995. évi LVII. törvény VII. fejezet 60. § 2. bek. b) pontja szerint vízkészletjárulék ﬁzetési
és nyilatkozattételi (bevallási) kötelezettségem van. (2005. évi CXXXI. törvényben módosított) vízkészletjárulék fejezete alapján vízkészletjárulék ﬁzetési és nyilatkozattételi (bevallási) kötelezettségem van.
Nyilatkozom arról, hogy az igénybe vett vízmennyiség több mint 50%-ára a közegészségügyi előírások ivóvízminőséget határoznak meg,
melyhez a közegészségügyi hatóság igazolását mellékelem.
Tudomásul veszem, hogy a Vízgazdálkodásról szóló 1995. évi LVII. törvény (2005. évi CXXXI. törvényben módosított) vízkészletjárulék
fejezete alapján a ﬁzetési kötelezettség alól mentesülök, de a nyilatkozattételi (bevallási)
kötelezettségem változatlanul fenn áll.

EZT A SZAKASZT A HATÓSÁG TÖLTI KI!
Ügyintéző neve

Iktatás ideje

Érkeztetési szám
Iktatás száma

Ideiglenes iktatás száma

Büntetőjogi felelősségem tudatában kijelentem, hogy az adatlapon közölt adatok a valóságnak megfelelnek.
Az adatlaphoz meghatalmazást csatoltam.
Kelt. helye:

Dátum:

p.h.

Cégszerű aláírás

KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ
A „BEJELENTKEZŐ ADATLAP ÜZEMI FOGYASZTÓK SZÁMÁRA VÍZKÉSZLET JÁRULÉK SZÁMÍTÁSHOZ” adatlapot nyomtatott betűkkel kell
kitölteni. Hiányzó adatok esetében a „bejelentkezés” érvénytelen. Azon
sorokat, ahol adatot nem tüntet fel, az egyértelműség miatt szíveskedjék
kihúzni/áthúzni.
Üzemi fogyasztó az, aki ivóvizet szolgáltató közműről a saját gazdasági
célú vízhasználatához településenként évi 10.000 m3-nél nagyobb
vízmennyiséget használ fel (a közmű szolgáltatóval kötött szolgáltatási
szerződésben lekötött mennyiség nagyobb mint 10.000 m3).
Az adatlapon az üzemi fogyasztó saját azonosító adatait kell bejelenteni (név, cím mezők kitöltésével).
A nyilvántartási azonosítónál a vállalkozásnak az adószámok, magánszemélynek az adóazonosító jelre vonatkozó mezőt kell kötelezően
kitöltetnie. A szakágazatot (TEÁOR) vállalkozásnak és magánszemélynek
egyaránt ki kell töltenie: vállalkozásnál a KSH törzsszámot követő 4
számjegy, magánszemélynél jellemző TEÁOR számok: 0112 » zöldség-virág; 0113 » gyümölcs-fűszernövény termesztés; 0121 » szarvasmarha; 0123
» sertés; 0124 » baromﬁtenyésztés; 0130 » vegyes gazdálkodás.
A pénzforgalmi számlanyitásra kötelezett vízhasználó a ﬁzetési
kötelezettségét belföldi pénzforgalmi számlájáról történő átutalással
köteles teljesíteni, A nyilatkozaton azt a pénzforgalmi számla
számot kell megadni, amelyről a vízkészlet járulék beﬁzetésre kerül!
Az ivóvizet szolgáltató közüzemi vízmű intézmény adatait, a
vízszolgáltatás helyét, a lekötött mennyiséget, illetve a fogyasztási
helyek számát a közművel kötött szolgáltatási szerződés alapján kell
kitölteni. Azt a vízhasználót, aki adatszolgáltatási kötelezettségét

késedelmesen, hibásan, valótlan adattartalommal vagy hiányosan teljesíti
a vízügyi hatóság az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. tv. 172. §. alapján
bírságolhatja.
Amennyiben az üzemi fogyasztó „x”-el jelöli, hogy vízkészlet járulék
ﬁzetési és nyilatkozattételi (bevallási) kötelezettsége is van nem
jelölhető be az alatta lévő két nyilatkozat.
Amennyiben az üzemi fogyasztó az igénybe vett vízmennyiség több
mint 50%-ára a közegészségügyi előírások ivóvízminőséget határoznak meg, meg kell jelölni a nyilatkozat-tételi (harmadik) kötelezettséget is! A ﬁzetési mentességi nyilatkozat kiválasztása csak a közegészségügyi igazolás becsatolásával együtt érvényes.
Az üzemi fogyasztást a jogi szabályozás szerint egy település közigazgatási határain belül – a fogyasztási helyek számától függetlenül – összevontan kell kezelni, vagyis az üzemi fogyasztást településenként, Budapest
esetén kerületenként kell érteni.
BEKÜLDÉSI HATÁRIDŐ
A vízhasználat megkezdésétől számított 15 napon belül!
Az üzemi fogyasztó esetében a „D” bejelentkező adatlapot abban az
esetben újra be kell nyújtani, ha az előző adatlap beküldése óta az azon
szereplő adatok bármelyike megváltozott (cégadatok, üzemeltetési
engedély módosítás, szüneteltetés stb.)! A vízjogi engedélyesnek az
adatokban bekövetkezett változásra tekintettel engedély módosítását kell
kezdeményeznie a 72/1996. (V:22) Korm. rendelet 11. § (1) bekezdés c)
pont alapján.

