Háztartási méretű kiserőmű
Kifizetői kérelem
Szerződött ügyfél adatai:
név

születési név

adóazonosító jele

anyja neve

születési hely, születési idő

állampolgársága

lakcíme:
ir.szám

város

község

út

utca

tér

sz./hrsz.

em./fsz., ajtó

Bankszámlaszáma:
(nyilatkozatot adó saját néven lévő bankszámlájának száma, ahová a kiutalást kéri)
Felhasználói azonosító

szerződésszám

szolgáltató számlájának sorszáma

elszámolási időszak (szolgáltató számlája alapján)

kapcsolattartó telefonszáma

kapcsolattartó e-mail címe

Szolgáltató adatai:
ELMÜ-ÉMÁSZ Energiaszolgáltató Zrt.
Székhely: 1132 Budapest, Váci út 72-74
Adószám: 25366936-2-44

A Szolgáltató által tételesen megadott, értékesített (betáplált) villamosenergia-elszámolása:
Betáplálási többlet mennyisége (kWh)
adómentes mennyiség
(max 12 000 kWh/év)

adóköteles mennyiség
(évi 12 000 kWh-t
meghaladó mennyiség)

Betáplálási többlet nettó egységára Betáplálási többlet nettó értéke (Ft)
(Ft/kWh)
adómentes bevétel

adóköteles bevétel

Értékesített
vill. energia
Értékesített
vill. energia
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Értékesített
vill. energia
Értékesített
vill. energia
Mindösszesen
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Háztartási méretű kiserőmű
Kifizetői kérelem
A fenti felhasználási hely szerződött felhasználójaként a következő nyilatkozatokat teszem:
1. a villamos energiát természetes személy lakossági fogyasztóként veszem igénybe a fenti fogyasztási helyen,
2. a kiserőmű saját, háztartási szükségleteim fedezésére szolgál, a háztartási méretű kiserőművel termelt és a közcélú hálózatba
betáplált villamosenergia-elszámolása során betáplálási többlet eseti jelleggel fordul elő
3. tudomásul veszem, hogy a vonatkozó hatályos törvények alapján az ELMÜ-ÉMÁSZ Energiaszolgáltató Zrt. levonás nélkül fizeti ki a
betáplálási többletből kiszámított összeget,
4. nyilatkozom, hogy a személyi jövedelemadóról szóló törvényben meghatározott adómentes értékhatár feletti betáplálásból
származó adóköteles bevétel adókötelezettségét önadózás keretében az éves személyi jövedelemadó bevallásban az adóhatóság
felé teljesítem.
Kérem, hogy a mellékelt összeget a fent megjelölt bankszámlámra fizessék. Tudomásul veszem, hogy a fizetési határidő: a nyilatkozat
keltét követő 30. nap, de nem korábban, mint a beérkezést követő 30. nap.
A jelen bejelentés aláírásával tudomásul veszem, hogy az ELMÜ-ÉMÁSZ Energiaszolgáltató Zrt. (székhely: 1132 Budapest,
Váci út 72-74., cégjegyzékszám: 01-10-048576), mint felhasználási hely szerinti Adatkezelő a fent megadott személyes adataimat
a háztartási méretű kiserőművel kapcsolatos elszámolás céljából kezeli. Az adatkezelés az Európa Parlament és Tanács (EU) 2016/679
rendelete (“GDPR”) 6. cikk (1) bekezdés b) és c) pontján alapul.
Az Adatkezelő a fent megadott adatokat a szerződés megszűnésétől számított 5 évig kezeli, ezt követően az adatok törlésre kerülnek.
Az ELMÜ-ÉMÁSZ Energiaszolgáltató Zrt. Adatvédelmi rendelkezéseiről bővebben
a https://elmuemasz.hu/versenypiaciszolgaltatas/tudnivalok/szabalyzatok/adatvedelmi-tajekoztato oldalon tájékozódhat.

év

hó

Szerződött felhasználó
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Szerződött felhasználó aláírása

nap
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Háztartási méretű kiserőmű
Kifizetői kérelem
Tájékoztató
Adószámmal nem rendelkező magánszemélyek háztartási méretű kiserőmű üzemeltetéséből származó bevétele elszámolásához
kapcsolódó Nyilatkozat és kifizetési kérelem nyomtatványhoz.
A személyi jövedelemadóról szóló törvény módosítása alapján 2021. június 10-től az alábbi feltételek együttes fennállása esetén
adómentes a háztartási méretű kiserőművek tulajdonosainak, üzemeltetőinek bevétele.
Az adómentesség feltételei
• Háztartási méretű kiserőműről van szó, azaz olyan villamos energiát termelő berendezésről, ami kisfeszültségű, otthoni hálózatra
csatlakozik, és csatlakozási teljesítménye nem haladja meg az 50 kilovoltampert (kVA).
• A magánszemély a villamos energia értékesítéséből származó bevételt nem egyéni vállalkozói tevékenység keretében szerzi meg.
• A magánszemély a bevételt aktív felhasználóként, vagy energiaközösség tagjaként szerzi meg.
• Háztartási méretű kiserőmű általi betermelés évi 12 000 kilowattórát (kWh) nem haladja meg.
Az adómentes értékhatáron felüli bevételrész vonatkozásában a magánszemély önadózás keretében az éves személyi jövedelemadó
bevallásában köteles az adókötelezettségét az adóhatóság felé teljesíteni, Társaságunknak emellett a kifizetések vonatkozásában a
korábbiaktól eltérően nem kell adóelőleget megállapítani és levonni.
Ugyanakkor Társaságunk a magánszemélyeknek kifizetett adóévi összegekről a következő év január 31-ig egy összesítő igazolást
köteles kiállítani, melyben fel kell tünteti az értékhatár alatti és az azt meghaladó bevételrészt is. Ezen igazolás alapján tudja majd a
magánszemély az esetleges adókötelezettségét teljesíteni. Emellett Társaságunk ezekről az adatokról magánszemélyenként a NAV
felé is elektronikus úton köteles adatot szolgáltatni.
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Az igazolás megfelelő adattartalommal történő kiadása és az adatszolgáltatási kötelezettség teljesítése kapcsán szükséges az
Nyilatkozat és kifizetési kérelemben szereplő adatok megadása.
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