Számlamagyarázó
Villamosenergia

Villamosenergia számla:
Az előző elszámolási időszak fogyasztása
alapján megállapított, vagy az ügyfél által
kért részfogyasztás mennyisége alapján
készített részszámla.
Szolgáltató adatai – mely tartalmazza a
számla
kiegyenlítésre
vonatkozó
bankszámlaszámot is: egyedi utalás esetén
erre a bankszámla számra utalhat. Átutalás
esetén továbbra is a Vevő (Fizető)
azonosítóra és/vagy számlaszámra kell
hivatkozni.
Postázási cím: az ügyfél által megadott
számla kézbesítéshez használt cím.
Ügyfélkapcsolati információk: itt található
az internetes és levelezési címünk,
telefonszámaink és azon elérhetőségeink,
ahol a mérőállás bejelenthető.
Vevő (Fizető) azonosító, szerződéses
folyószámla, számlára vonatkozó adatok: a
vevő folyószámlájának azonosítója, ez
alapján történik a kiküldött számlák és
befizetések nyilvántartása. Számlázással
kapcsolatos bejelentés vagy befizetés
esetén erre az azonosítóra kell hivatkozni. A
teljesítés kelte a fizetési határidővel, a
számla kelte pedig a számlakészítés
dátumával egyezik meg. A számlán
megjelenő szolgáltatás megnevezése a
törvény alapján alkalmazott megnevezés.
A felhasználási hellyel és a felhasználó
adataival kapcsolatos információk:
Felhasználó azonosító számra kell hivatkozni
mérőállás-bejelentéssel és számlázással
kapcsolatos ügyintézés esetén.
Felhasználási hely címe: a villamosenergiavételezés helye.
Számlakiegyenlítéssel,
kapcsolatos információk:

befizetéssel

Elszámolási időszak: a számlában elszámolt
időszak.
Fizetendő
végösszeg.

összeg:

fizetendő

Fizetési
határidő:
a
szolgáltatóhoz
történő
határideje.

(bruttó)

befizetés
a
beérkezésének

Számlaösszesítő és egyéb tájékoztató
adatok: a számlán elszámolt tételek
összesítése és az aktuális rendeletnek
megfelelő ÁFA, valamint a számla bruttó
értéke szerepel. A folyószámla egyenleg
tartalmazza az aktuális számla értékét is.

A mintaszámlán szereplő adatok és összegek bemutató jellegűek, az egységár, az általános forgalmi adó (áfa) mértéke
és a számszaki adatok eltérhetnek az aktuális számla adataitól.

Közérdekű információk
Éves leolvasás: a számlán feltüntetett „Várható
leolvasás időpontja” azt az időintervallumot
jelenti, amikor munkatársaink felkeresik Önt a
mérőórájának leolvasása céljából.
Mérőállás bejelentés: havi diktálós fogyasztók
mérőállásaikat az alábbi módokon közölhetik:
honlapunkon és a számlán feltüntetett
telefonszámon.
CSBM: amennyiben számláit csoportos
beszedési megbízással kívánja fizetni, akkor
számlavezető bankjánál a megbízást az Ön
egyedi azonosítója (88…) és Cégünk szolgáltatói
A12928130 azonosítójával tudja kérelmezni.

Behajtási költségátalány: a számlán „Fizetendő
összeget nővelő tételként” szerepel, az
elszámoláskor nem kerül levonásra.
KÁT: Tájékoztatjuk, hogy 2016. április 1.
napjától jogszabályváltozás következtében a
KÁT Pénzeszköz a Felhasználó felé kiállított
számlán külön tételként kerül feltüntetésre. A
tárgyhónapra vonatkozó KÁT Pénzeszköz
mértékét a MAVIR Zrt. a tárgyhónapot követő
5. munkanapon hivatalosan közzéteszi.

A mintaszámlán szereplő adatok és összegek bemutató jellegűek, az egységár, az általános forgalmi adó (áfa) mértéke
és a számszaki adatok eltérhetnek az aktuális számla adataitól.

Méréssel és elszámolással kapcsolatos
adatok:
Mérési pont azonosító (POD): a csatlakozási
pont azonosítója, mely a hálózat és az
energiakereskedők közötti ügyfél releváns
információk, mérési és elszámolási adatok
kommunikálására szolgál.
Elosztói engedélyes: a vételezési helyen
található hálózat üzemeltetője.
Információk az elszámolásról: a fogyasztás
egyedi szerződésben rögzített egységár
alapján kerül elszámolásra.
Alapdíj: lefogyasztható alapdíj értéke 54.000
Ft/év, 4.500 Ft/hó
Díjkedvezmény: amennyiben a mennyiség
(kWh) meghaladja az alapdíj, értéket akkor
teljes mértékben lefogyasztásra került, így
nem kell megfizetni.
Rendszerhasználati díjak: jogszabályban
meghatározott
díjak,
melyek
a
hálózatüzemeltetés költségeire nyújtanak
fedezetet. Részletes információt a 10/2016.
(XI. 14.) MEKH rendelet a villamos energia
rendszerhasználati díjak, csatlakozási díjak
és külön díjak alkalmazási
Információk a pénzeszközökről: a villamos
energiáról szóló 2007. LXXXVI.tv. 147.§-a
szerint fizetendő pénzeszközök (díjak),
amelyek teljes egészében a MAVIR Zrt.
részére
továbbításra
kerülnek.
A
pénzeszközöket 2013.11.01-jétől csak a nem
lakossági fogyasztóknak kell megfizetniük.
Számlán megjelenő kerekítés: a törvényi
előírás nettó egységárat állapít meg. A nettó
érték oszlopban szereplő összeg már
kerekített összeg.
Az egységes közszolgáltatói számlaképről
szóló törvény előírása szerint soronként kell
a számlán a bruttó értéket feltüntetnünk. A
számlarészletezőben szereplő bruttó érték
ezért információ jellegű. Ha több tétel
szerepel a fogyasztási időszakban, akár
soronként 1 Ft-tal is eltérhet az eredmény az
„Áfa összesítő” blokkban szereplő.

A mintaszámlán szereplő adatok és összegek bemutató jellegűek, az egységár, az általános forgalmi adó (áfa) mértéke
és a számszaki adatok eltérhetnek az aktuális számla adataitól.

