Számlamagyarázat elszámoló számlákhoz

Tisztelt Ügyfelünk! Számlamagyarázatunkkal az egységes számlakép törvényi előírásai szerint kialakított víz- és csatornadíj számlán való eligazodást szeretnénk segíteni.
Felhívjuk ﬁgyelmét, hogy ez a számla csak illusztráció, az adatok tájékoztató jellegűek, elemei nem mindenben egyeznek az Ön aktuális számlájával.
Amennyiben számlájával kapcsolatban kérdése volna, ügyfélszolgálatunk munkatársai készséggel állnak rendelkezésére.

A Tettye Forrásház Zrt. adatai
Erre a bankszámlaszámra rendezheti
átutalással számláját.
Kiemelt ﬁzetési információk
Az adott számlában elszámolt időtartam, a
ténylegesen beﬁzetendő összeg (a számla
értékét az esetleges túlﬁzetések csökkenthetik)
és a ﬁzetési határidő, ameddig ezen összegnek
társaságunkhoz be kell érkeznie.
Megtakarítási információk
A számla rezsicsökkentés nélkül számolt díja,
valamint a rezsicsökkentés következtében
megtakarított bruttó érték az adott számlában,
illetve összesen a mostani elszámolási időszak
végéig kibocsátott víz- és szennyvízszámlákban.
(Ha Ön időközben lett ügyfelünk, a megtakarítás
a szerződéses időszakra vonatkozik.)

Váltsa le papírcsekkjét
és döntse el Ön,
mikor ﬁzet!
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Amennyiben csoportos beszedéssel rendezi
vízszámláját, választhat Önnek kedvezőbb
ﬁzetési határidőt. A hónap elején, közepén,
vagy végén legyen a számlaﬁzetés napja?
További részletek, nyomtatvány letöltése:
www.tettyeforrashaz.hu

Víziközmű-szolgáltatás elszámoló számla
1. sz. eredeti példány
Oldalszám: 1/4
Számla sorszáma: 296629VL19

Szolgáltató neve: TETTYE FORRÁSHÁZ Zrt.
Címe:
7634 Pécs, Nyugati ipari út 8.
Adószáma:
14925889202
Bankszámlaszáma:10402427-00027647-00000004

Minta Balázs
Pécs
Buborék utca 8.
7123

Ügyfélszolgálat elérhetőségei:
Ügyfélszolgálati iroda: Pécs, Búza tér 8/B
Levélcím: 7602 Pécs, Pf. 33
Telefon: 72/421-700, 80/811-111 Fax: 72/421-701
E-ügyintézés: www.tettyeforrashaz.hu
E-mail: uszi@tettyeforrashaz.hu
Műszaki hibabejelentés: 72/421-799

Elszámolási időszak:
Fizetendő összeg:
Fizetési határidő:

2018.01.25-2019.01.11
5 868 Ft
2019.02.15.

Levelezési cím
Ide kérte Ön a számlák kézbesítését. Kérjük,
tájékoztassa ügyfélszolgálatunkat, ha megváltozik.
Felhasználási hely azonosító száma: 101015678
Felhasználó neve: Minta Balázs
Felhasználó címe: 7123 Pécs, Buborék utca 8.
Felhasználási hely címe: 7123 Pécs, Buborék utca 8.

A rezsidíj csökkentése nélkül Önt ebben az elszámolási időszakban a
következő fizetési kötelezettség terhelte volna:
A rezsidíj csökkentésének eredményeképpen az Ön megtakarítása
- ebben az elszámolási időszakban:
- 2013. július 1-je óta összesen:
(Ezen összegek az Ön számlájából előzetesen levonásra kerültek.)

+ 2. oldal, a számla hátoldala
Az előírásoknak megfelelően a számla 2. oldala
nem tartalmaz pénzügyi adatokat, itt találja
aktuális híreinket, ﬁgyelemfelhívásainkat,
amelyekről bővebben weboldalunkon, a
www.tettyeforrashaz.hu címen tájékozódhat.

A számla típusa
A leolvasást követően kiállított elszámoló
számla: a mért fogyasztás alapján kiszámított díj
és a részszámlákban már kiszámlázott díj
különbözetét tartalmazza.
(Egy év = két boríték: az elszámoló számlával
együtt küldünk két részszámlát, majd később
együtt érkezik a következő három részszámla.)

39 048 Ft
4 014 Ft
26 465 Ft

Felhasználó és felhasználási hely adatai
A szolgáltatást igénybe vevő ügyfél neve, címe.
Felhasználási hely azonosító száma
Az a hely, ahol Ön a szolgáltatást igénybe veszi,
ezt azonosítja az egyedi kilencjegyű szám.
Kérjük, csoportos beszedési megbízás adásakor
az utolsó hat számjegyet tüntesse fel.

Javasolt beﬁzetési határidő
Ahhoz, hogy a számla rendezése a ﬁzetési
határidőig biztosan megtörténjen (vagyis az
összeg megérkezzen társaságunkhoz), legkésőbb ezen a napon ajánlott a ﬁzetést kezdeményezni. Csekkes számla esetén a közlemény
rovatban, átutalás, csoportos beszedés esetén a
tájékoztató adatok között található.

A számlát kiállító informatikai rendszer a víziközmű-szolgáltatásról szóló 2011. évi CCIX. törvény 63. § (6) bekezdésében előírt tanúsítvánnyal rendelkezik.

Vevő azonosító
A számlaﬁzető (szerződött) ügyfél egyedi azonosítója,
kérjük, erre hivatkozzon ügyintézéskor.
Számla sorszáma
Az adott számla egyedi sorszáma. Kérjük, egyedi banki
átutalás esetén ezt a kódot, valamint a vevő azonosítót
tüntesse fel a közlemény rovatban.
Fizetési mód
A számla Ön által választott kiegyenlítési módja
(kp. átut. megb./csoportos beszedés/átutalás).
Elszámolt mennyiség
Az adott számlában ﬁzetendő mennyiség. Az induló-záró
mérőállások különbözetéből kiszámított fogyasztása,
amelyből levontuk, jóváírtuk a részszámlákban korábban
kiszámlázott, kalkulált fogyasztást. (A részszámlák időarányosan fedezik az éves fogyasztást, de nem mindig egyeznek meg
pontosan az adott időszak tényleges felhasználásával;
a különbözetet az elszámoló számlában számoljuk el.)
Tétel megnevezése
Az elszámolási időszak alatti fogyasztás meghatározása.
Az egyes számlákban elszámolt fogyasztások és díjaik
részletezése vízmérőnként (gyári számmal jelölve), a
szolgáltatás típusa szerint rendezve.
Külön sorokat kapnak a ﬁzetendő összeget befolyásoló
esetleges tételek, mint például a késedelmi kamat, vagy egy
korábbi beﬁzetésből adódó túlﬁzetés (utóbbi Figyelembe vett
túlﬁzetés megnevezéssel szerepel).
Vízterhelési díj
A 2003. évi LXXXIX. törvény által előírt,
szennyvíz kibocsátása után ﬁzetendő köbméterarányos díj.
Tájékoztató adatok
A számla értelmezését segítő információk, az éves leolvasásra
és a fogyasztására vonatkozó egyéb adatok. Itt találja az adott
felhasználási helyhez kapcsolódó közszolgáltatási
szerződésének azonosítóját, bekötési vízmérőjének adatait.
Következő leolvasás várható időpontja
A következő elszámoláshoz szükséges vízmérő leolvasás
tervezett időszaka. Ebben az időszakban keresi fel Önt
szakemberünk, kérjük, biztosítsa leolvasónknak a mérőhöz
való hozzáférést!
Leolvasás módja
Lehet a szakemberünk által leolvasott, vagy becsült,
fogyasztó által diktált, illetve ellenőrzés során rögzített mérőállás.
Átlagmennyiség
Az az átlagmennyiség, amelyről a következő részszámláit
kiállítjuk. Az ajánlott átlag értékét az előző évi fogyasztás
két-tizenketted része alapján állapítjuk meg (számított),
de Ön kezdeményezheti átlagfogyasztásának módosítását
(megegyezett).

www.tettyeforrashaz.hu

Vevő (fizető) azonosító száma: 311123456
Vevő (fizető) neve: Minta Balázs
Vevő (fizető) címe: 7123 Pécs, Buborék utca 8.
Vevő (fizető) adószáma:

Oldalszám: 3/4

Teljesítés időpontja: 2019.02.15
Számla kelte: 2019.01.31
A szolgáltatás megnevezése: Víziközmű-szolgáltatás

Szerződéses folyószámla:
Számla sorszáma: 296629VL19
Fizetési mód: Kp.átut.megb.

Elszámolt mennyiség: Ivóvíz szolgáltatás 7,6 m
Elszámolt mennyiség: Szennyvíz elvezetés 7,6 m3
3

Egységár
Egy köbméterre vonatkozó ár.

Árszabás: Ivóvíz szolgáltatás: Lakossági tarifa; Szennyvíz elvezetés: Lakossági tarifa
Elszámolt időszak

Mérőállás
(induló
záró)

Elszámolt
mennyiség és
mértékegység

Nettó egységár
és mértékegység

Nettó díj
(Ft)

Áfa
(%)

Bruttó díj
(Ft)

111222333 számú vízmérőn mért ivóvíz
fogyasztással arányos díj

2018.01.25-2019.01.11 117.3-163.9

46,6 m

340,00 Ft/m

15 844,00

27

20 121,88

111222333 Elvezetett mennyiséggel
arányos szennyvízdíj

2018.01.25-2019.01.11 117.3-163.9

46,6 m

248,00 Ft/m

11 556,80

27

14 677,14

Részszámlákban elszámolt ivóvízfogyasztással arányos díj

2018.02.01-2018.11.30

-39 m3

340,00 Ft/m3

27

-16 840,20

Részszámlákban elszámolt szennyvízelvezetéssel és tisztítással arányos díj

2018.02.01-2018.11.30

-39 m

248,00 Ft/m

-9 672,00

27

-12 283,44

Áthárított vízterhelési díj

2018.01.25-2019.01.11

-

7,6 m3

4,00 Ft/m3

30,40

27

38,61

-

-

0,01

AHK

Bruttó érték kerekítése

3

3

3

3

3

3

-13 260,00

0,01

Bruttó számlaérték összesen:**

5 714

Késedelmi kamat

AHK

4

Behajtással kapcs. költségtérítések

150,00

Fizetendő összeg:

5 868

Számla ÁFA összesítője (Ft)
Tétel megnevezése

ÁFA%

Nettó díj (Ft)

ÁFA

Bruttó díj (Ft)

Víziközmű-szolgáltatás

AHK

0,01

0,00

0,01

Víziközmű-szolgáltatás

27

4 499,20

1 214,79

5 713,99

4 499,21

1 214,79

5 714,00

Számla összesen:

A nyilvántartás szerint a folyószámla egyenlege a számla kibocsátásakor 5 868 Ft

Tájékoztató adatok:
Szerződésszám: L/32065/09
**A rezsicsökkentés a fogyasztókat a 2013. január 31-én hatályos 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: 2020.01.13-2020.01.17
Leolvasás módja (LM): Leol - leolvasás a víziközmű-szolgáltató által; Becs - becsült; Dikt - fogyasztó által diktált; Ell - víziközmű-szolgáltatói ellenőrzés
Leolvasás módja (LM) jelen számlában: Leol
Bekötési vízmérő pontossági osztálya:
SF800590 gyári számú bekötési mérő: B
111222333 gyári számú mellékvízmérő pontossági osztálya: B
A tárgyidőszaki felhasználás összehasonlítása:
Az Ön ivóvíz felhasználásának változása a megelőző elszámolási időszakhoz képest (aktuális elszámolási időszak/azt megelőző elszámolási időszak
százalékban kifejezett változása): Ivóvíz felhasználása: -28%, szennyvízkibocsátása: -28%
Az Ön ivóvíz felhasználása a megelőző elszámolási időszakhoz képest (csökkent/növekedett/nem változott): Ivóvíz felhasználása: csökkent, szennyvízkibocsátása: csökkent
Az Ön ivóvíz felhasználása az átlagos lakossági felhasználáshoz (kibocsátáshoz) képest (felhasználó/átlagos lakossági felhasználó fogyasztásának százalékban
kifejezett aránya): Ivóvíz felhasználása: 57%, szennyvízkibocsátása: 57%. A lakossági felhasználók átlagfogyasztása a következő internetes honlapon található:
http://www.maviz.org/tajekoztato_adat_atlagfogyasztasrol/
Az elszámoló számlában elszámolt részszámlák sorszáma és a számla végösszege:
Sorszám
75286VL18
75287VL18
296626VL18
296627VL18
296628VL18

A szolgáltatás megnevezése
Ivóvíz- és szennyvíz-szolgáltatás esetén is víziközmű-szolgáltatás
a megnevezés.
Árszabás
A felhasználási hely és szolgáltatási díj besorolását mutatja.

SZÁMLARÉSZLETEZŐ

Tétel megnevezése

Teljesítés időpontja
A szolgáltatás folyamatos jellege miatt a teljesítés időpontja
általában megegyezik a számla ﬁzetési határidejével.

Számla végösszeg (Ft)
5 864
5 864
5 864
5 864
5 864

Az előző időszak tényleges fogyasztása alapján az új átlagmennyiség, amelyről a részszámlát kiállítjuk: 2 havonta 7.8 m3

AHK
Adó hatályán kívüli tétel.
Bruttó számlaérték
Az aktuális számla összege, a számla részletes tételeinek
összegzése a ﬁzetendő adókkal együtt.
Késedelmi kamat
Az adott időszakban határidőn túl beﬁzetett számlákat terhelő
késedelmi kamat. (Külön értesítés helyett a 3-4. oldalon, a
Tájékoztató adatok végén részletezzük a késve ﬁzetett tételeket.)
Behajtással kapcsolatos költségtérítések
A felszólítási díj kiterhelése, a számla határidőn túli teljesítése
miatt felmerülő adminisztratív többletköltség. (Részletes
táblázat a Tájékoztató adatok végén.)
Áfa összesítő
Az Ön által ﬁzetendő tételeket terhelő általános forgalmi adó
mértékének áfakulcsonkénti csoportosítása.
Egyenleg
A számla kiállításának pillanatában nyilvántartott összesített
egyenlege, amelybe az aktuális, beﬁzetésre váró számla
értékét is beszámítjuk. Ha tartozása van, az egyenlege pozitív,
ha túlﬁzetése van, negatív előjelű.
Fogyasztásra vonatkozó információk
Itt láthatja, hogy háztartása fogyasztása mennyivel nőtt, vagy
csökkent az előző elszámolási időszakhoz képest, illetve azt is,
hogyan viszonyul felhasználása az átlagos lakossági fogyasztáshoz. Amennyiben kevesebb vizet fogyasztott az adott
időszakban, mint korábban, akkor csökkenő (pl. -5%), ha
többet használt, növekvő az arány (5%); az aktuális és a
korábbi időszak hossza különbözhet! Ha fogyasztása
alacsonyabb a lakossági átlaghoz képest, 100% alatti, ha
magasabb, 100% feletti érték szerepel a megfelelő helyen.
Elszámolt részszámlák
Az elszámoló számlával záródó időszak alatt kibocsátott
részszámlák sorszáma, összege.
(A részszámlák összegét akkor is levonjuk az elszámoló számla
összegéből, ha elmaradt a rendezése. Kérjük, ellenőrizze,
beﬁzette-e mindegyiket!)

