Az egységes számlaképről szóló 2013. évi CLXXXVIII. törvény határozza meg a víziközműszolgáltató által alkalmazandó számla-képet részszámla esetén, illetve a víziközmű szolgáltató
által alkalmazandó számlaképet elszámoló számla esetén.
A törvény elérhető az alábbi linken:
http://net.jogtar.hu/jr/gen/hjegy_doc.cgi?docid=A1300188.TV

SZÁMLAMAGYARÁZAT

A BARANYA-VÍZ Zrt. adatai
A bankszámlaszámra rendezheti átutalással számláját.

Elszámolt időszak
a számlában elszámolt időtartam

Fizetendő összeg
a ténylegesen befizetendő (a számla értékét az esetleges túlfizetésekkel csökkentő)
összeg

Fizetési határidő
amely napig, ezen összegnek társaságunkhoz be kell érkeznie

Rezsicsökkentés
A számla rezsicsökkentés nélkül számolt
díja, illetve a rezsicsökkentéssel elért bruttó megtakarítás értéke az adott számlában,
valamint összesen 2013. július 1-jétől a jelen elszámolási időszak végéig kibocsátott
vízszámlákban.

A számla típusa
Lehet a leolvasásokat követő elszámoló
számla, vagy a leolvasások közti időszakban
kiküldött részszámla.

Levelezési cím
Ide kérte Ön a számlák kézbesítését.
Kérjük, tájékoztassa ügyfélszolgálatunkat,
ha megváltozik

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.

Felhasználó és felhasználási hely
adatai
A szolgáltatást igénybe vevő ügyfél neve,
címe.

Az előírásoknak megfelelően nem tartalmaz pénzügyi adatokat, itt találja aktuális híreinket, figyelemfelhívásainkat,
amelyekről bővebben weboldalunkon, a
www.baranyaviz.hu címen tájékozódhat.

Vevő azonosító
A számlafizető ügyfél egyedi azonosí-tója,
kérjük, erre hivatkozzon az ügyintézések
alkalmával.

Teljesítés időpontja
Mivel a szolgáltatás folyamatos, a telje-sítés
időpontja megegyezik a számla fizetési határidejével.

Számla sorszáma
Az adott számla egyedi sorszáma, kér-jük,
egyedi banki átutalás esetén ezt a kódot,
valamint a vevő azonosítót tüntesse fel a
közlemény rovatban.

A szolgáltatás megnevezése
Összefoglalóan ivóvíz és szennyvíz-szolgáltatás esetén és víziközmű-szolgáltatás.

Fizetési mód
A számla kiegyenlítési módja (készpénz,
csekk, átutalás, díjlehívás/csoportos besze-dés).
Árszabás
A felhasználási hely és a szolgáltatási díj
besorolását mutatja.
Áthárított vízterhelési díj
A 2003. évi LXXXIX. törvény által előírt,
a szennyvíz kibocsátása után fizetendő
köbméterarányos díj.
Számla Áfa összesítője (Ft)
Az Ön által fizetendő tételeket terhelő általános forgalmi adó mértékének áfa kulcsonkénti csoportosítása.
Egyenleg
Az adott felhasználási helyen nyilvántartott egyenleg, amely az aktuális számla
értékét is tartalmazza.
Következő leolvasás várható idő-pontja
A következő elszámoláshoz szükséges
mérőleolvasás tervezett időszaka. Kérjük,
biztosítsa szakemberünknek a mérőhöz
való hozzáférést.

Számlarészletező
A számlában elszámolt fogyasztások és
azok díjainak részletezése a szolgáltatás
típusa szerint rendezve.
Nettó egységár és mértékegység
Az adott időszakban érvényes, egy
köbméterre vonatkozó ár.
Elszámolt mennyiség
Az adott számlában elszámolt összes szolgáltatási mennyiség (ivóvíz, szennyvízelvezetés).
Tétel megnevezése
Itt szerepelnek vízmérőnként (gyári számmal jelölve) a fogyasztási adatok.
Bruttó számlaérték
A számla ételeinek összegzése a fize-tendő
adókkal együtt, az aktuális számla összege.
Fogyasztás megállapításának, leolvasás módja
Ez lehet időközi átalány, becsült fogyasztás (Becs), leolvasás a víziközműszolgáltató által (Leol), fogyasztó által diktált
(Dikt), víziközmű-szolgáltatói ellenőrzés
(Ell).

