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Engedélyes (vízhasználó)

neve:
címe:
ir. szám

város

Telefon:

)

utca

-

házszám

Fax:

Bankszámla-száma :

-

)

-

-

Nyilvántartási

-

azonosító:

Adószám

Adóazonosító jel

(vagy)

Szakágazat

Telep megnevezése:

Létesítési vízjogi engedély:

Vízikönyvi szám:

Engedély szám:

Besorolási KÓD:
Gazdasági szorzó: [g]

Szüneteltetési vízjogi engedély:

Időarányos alapjárulék: [A]
Időarányos átlaglekötés:

Ft/m3

Figyelembe veendő %:
Számított mennyiség:

%
m3

VKJ kötelezettség:

Ft

m3
Érvényességi időszak (tól-)

Érvényességi időszak (ig-)

Telep megnevezése:

Létesítési vízjogi engedély:

Vízikönyvi szám:

Engedély szám:

Besorolási KÓD:
Gazdasági szorzó: [g]

Szüneteltetési vízjogi engedély:

Időarányos alapjárulék: [A]
Időarányos átlaglekötés:

Ft/m3

Figyelembe veendő %:
Számított mennyiség:

%
m3

VKJ kötelezettség:

Ft

m3
Érvényességi időszak (tól-)

Érvényességi időszak (ig-)

Telep megnevezése:

Létesítési vízjogi engedély:

Vízikönyvi szám:

Engedély szám:

Besorolási KÓD:
Gazdasági szorzó: [g]

Szüneteltetési vízjogi engedély:

Időarányos alapjárulék: [A]
Időarányos átlaglekötés:

Ft/m3

Figyelembe veendő %:
Számított mennyiség:

%
m3

VKJ kötelezettség:

Ft

m3
Érvényességi időszak (tól-)

Érvényességi időszak (ig-)

Telep megnevezése:

Létesítési vízjogi engedély:

Vízikönyvi szám:

Engedély szám:

Besorolási KÓD:
Gazdasági szorzó: [g]

Szüneteltetési vízjogi engedély:

Időarányos alapjárulék: [A]
Időarányos átlaglekötés:

Ft/m3

Figyelembe veendő %:
Számított mennyiség:

%
m3

VKJ kötelezettség:

Ft

m3
Érvényességi időszak (tól-)
A nyilatkozat

Érvényességi időszak (ig-)

db. adatlapot tartalmaz.

A kiszámított VKJ kötelezettség összesen:

Az adatlap sorszáma:

Megjegyzés: a VKJ kötelezettség összegzése csak az utolsó lapon szükséges !

Felelősségem tudatában kijelentem, hogy a nyilatkozatban közölt adatok a valóságnak megfelelnek.
Ügyintéző:
P.H.

Dátum:

,

.

.

.
cégszerű aláírás

Ft.

KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ
Az adatlap
a tárgyévben lekötött vízmennyiség, valamint a lekötési VKJ kötelezettség bevallására szolgál az engedélyesek részére.
A Vízgazdálkodásról szóló 1995. évi LVII. törvény és a végrehajtására
kiadott 43/1999. KHVM rendelet rendelkezik a létesítési és szüneteltetési
vízjogi engedélyekben lekötött vízmennyiség utáni vízkészletjárulék
kötelezettség mértékének a megállapításáról.

Beküldési határidő: a tárgyévet követő év január 15.
A vízfelhasználó a hatályban lévő jogszabályok értelmében önadózó, és a „L” jelű adatlapon nyilatkoznia kell a tárgyévi tényleges
vízlekötésről, a fizetési kötelezettség alapadatairól és kiszámításáról.
Az adatlapot hiánytalanul, olvashatóan tintával kell kitölteni. Valótlan adatok közlését, a késedelmes nyilatkozatot, vagy annak elmulasztását a hatóság az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény
172. §.-a alapján bírságolhatja.

Gazdasági szorzó: [g]
Az „A” típusú bejelentkező adatlap alapján. Vegyes felhasználási célú
engedély módosítása esetén, vagy törvényi módosításkor időarányos
súlyozott átlag „g” alkalmazandó.
Időarányos alapjárulék: [A]
A kiszámításban szereplő „A” = alapjárulék változó, melyről évente
külön jogszabályban rendelkeznek. Megjelenik a Magyar Közlönyben.
Az érintett bevallási időszakban az érvényes naptári napok száma alapján az átlagszámítással kapott értékkel kell a járulékot
számolni ! Ugyan ez a módszer alkalmazandó a „g” szorzó esetleges változásánál is !

Engedélyes (vízhasználó) azonosítása:

Érvényességi időszak:
Amennyiben a létesítési vagy szüneteltetési engedély érvényességi ideje a tárgyévnek csak egy részére vonatkozik (hónap, nap-tól hónap, nap-ig) akkor az időszakra lekötött mennyiség időarányos részét
kell figyelembe venni.

A feltüntetett adatoknak meg kell egyezni az "A" típusú bejelentkező adatlapon közölt adatokkal. Eltérés esetén az üzemeltetési
engedély módosítását kell kérni a Vízügyi Felügyelettől.

Időarányos átlaglekötés:
Tárgyévi érvényességi idő tényleges napjainak arányában figyelembe vett mennyiség.

Kiszámításának módja: Q x n / N

Vízhasználat azonosítása:
A bejelentkező "A" típusú adatlap alapján.
A telep megnevezésénél a telep, major vagy tanya nevét kell feltüntetni. ( Pl.: géptelep, központi major Fekete tanya, 11 ha-os öntöző telep, szeszfőzde, lineár telep, halastó... stb.)

A vízfelhasználó telepet a létesítésre-üzemeltetésre vonatkozó
vízügyi hatóság határozatán szereplő vízikönyvi szám azonosítja.
Azonosítatlan bevallást a hatóság nem fogad el.
Vízjogi engedély típusa:
Létesítési vagy szüneteltetési engedély. A megfelelő négyzetbe „X”
jellel kell meghatározni
Vízhasználat besorolási KÓD-ja:
Létesítési/szüneteltetési engedély és az "A" típusú adatlap alapján.
vízkészlet jellege:

vízminősítés:

Ahol: Q a tárgyévben lekötött vízmennyiség.
n érvényes napok száma.
N idényjellegűnél az idénynapok száma, egyébként az év napjainak a száma.

Idényjellegű vízhasználat esetén idény után hatályba lépő létesítési/szüneteltetési engedély csak a következő évi idényre érvényes.
Engedély szüneteltetése esetén a vízfogyasztás, engedély nélküli vízhasználatnak minősül.

Figyelembe veendő %
A lekötött mennyiségnek a jogszabály szerint figyelembe veendő
%-a. Létesítés engedélynél jelenleg 50 %, szüneteltetési engedélynél
60 %.
Számított mennyiség :
Az időarányos lekötött vízmennyiség 50 vagy 60 %-a
VKJ kötelezettség:
A fizetési kötelezettség számítási képlete (Q * % / 100) * A * g

vízhasznosítás jellege:

gyógyvíz

G

I. kategória

1

vegyes

0

termálvíz

M

II. kategória

2

fürdő

A

karszt- és hasadékv.

H

III. kategória

3

gyógyászat

1

rétegvíz

R

IV. kategória

4

közcélú

2

partiszűrésű víz

P

gazdasági ivó

3

talajvíz

T

gazd. egyéb

4

felszíni víz

F

halgazd. rizst.

5

öntözés

6

állattartás

7

gazd. célú energ.

8

vízierőművek

9

(Pl.: rétegvíz II. osztályú gazdasági célú ivóvíz besorolási KÓD-ja: R 2 3. Felszíni víz
IV. osztály öntözés kódja: F 4 6.

Megjegyzés: A vízhasználat azonosítása, így a KÓD, és a gazdasági szorzó meg kell egyezzen az érvényes engedélyben közölt
adatokkal. Ellenkező esetben az önbevallás hibásnak minősül.

Ahol: Q
%
A
G

az időarányos átlaglekötés
az engedély típusának megfelelő %
az időarányos alapjárulék
a gazdasági szorzó

Az éves járulékot minden év január 15. napjáig kell befizetni. A
befizetés magánszemély esetén a KTV Felügyelőségnél beszerezhető csekken, egyébként átutalással.
FONTOS!
A járulékfizetésre kötelezett a vízkészletjárulék késedelmes megfizetése esetén a késedelem okától függetlenül a befizetési határidő
napjától késedelmi pótlékot köteles kiszámítani és megfizetni.
A járulékfizetésre kötelezett által befizetett összeget – ha az öszszes tartozásnál kisebb – sorrendben az adóbírságra, a mulasztási
bírságra, azt követően a késedelmi pótlékra, végül a vízkészletjárulék
tartozásra kell elszámolni.

