A nyilvánosságnak nyújtott szolgáltatások előfizetési kötelezettsége
Fontos információk és tanácsok
Az RTVS (Szlovák Rádió és Televízió – koncessziós illeték) által nyújtott szolgáltatások
használója minden olyan fizikai személy, akit bármelyik villamos-energia szolgáltató
az ügyfelei között tart számon.

Ki nem fizet koncessziós illetéket
A szolgáltatásért való fizetés alól fel van mentve minden súlyosan egészségkárosult személy
(ZŤP), valamint az a személy, aki súlyosan egészségkárosult személlyel él, amennyiben az
egészségkárosult személy állandó lakhelye megegyezik a fogyasztóhellyel.
A felmentési jogosultságot az előfizető az égészségkárosultsági igazolvány fénymásolatával
vagy a munkaügyi, szociális és családügyi hivatal által kiadott, a súlyos észségkárosultságot
megállapító határozattal igazolja. Amennyiben az egészségkárosultsági igazolványon
szereplő lakhely nem egyezik a fogyasztóhellyel, a felmentési jogosultság a villamosenergia szolgáltató által kiadott okmánnyal igazolható, amely tartalmazza a fogyasztó
adatait és a fogyasztóhelyet is.

Többszörös fogyasztás
Amennyiben a villamos-energia fogyasztó fizet egy fogyasztási helyért, a további helyért
nem fizet
Az erre való jogosultságát a fogyasztó a SIPO iktatási számával igazolja vagy a
fogyasztóhely előfizetési számláján szereplő variabilis kóddal, amelyhez csatolja a
villamos-energia szolgáltató által kiállított szerződést vagy számlát az összes
fogyasztóhelyről. A szerződésnek vagy számlának (nem SIPO számla) tartalmaznia kell a
fogyasztóhelyet és a fogyasztó lakcímét.
Figyelem! A többszörös fogyasztás, vagyis egy fogyasztó egy fogyasztási helyért fizet, csak
abban az esetben lehetséges, ha egy azon személy több villamos-energia fogyasztási hellyel
rendelkezik. A jogosultság nem átruházható. Tehát, ha az egyik helyen a fogyasztó a férj, a
másik helyen a feleség, mindketten kötelesek az illetéket fizetni.

A 2012.12.31-ig érvényben levő és a 2013.1.1-től érvényes törvény közötti
különbségek
Amennyiben a fogyasztó két villamos-energia fogyasztási hellyel rendelkezik és az egyikre
érvényesítette felmentési jogosultságát súlyos egészségkárosultság miatt, a másik fogyasztói
helyre nem alkalmazható a többszörös fogyasztásért járó felmentés, mivel a fogyasztó nem
teljesíti azt a feltételt, miszerint egy fogyasztóhelyért fizeti az illeltéket. Abban az esetben,
ha a fogyasztó három fogyasztási hellyel rendelkezik, az egyik hely felmentést nyer a fizetés
alól, a másik helyért köteles fizetni, a harmadikért nem köteles.

Előfizetés csökkentés
Nyugdíjas
Amennyiben a villamos-energia előfizető nyugdíjat kap, nincs keresete (a nyugdíj nem
kereset), és nem él olyan személlyel, akinek keresete van, jogosult a fizetendő összeg
csökkentésére – 2,32 €-ra -, amennyiben ezen jogosultságát a nyugdíjról szóló határozat
fénymásolatával és becsületbeli nyilatkozattal igazolja. A becsületbeli nyilatkozatnak
tartalmaznia kell, hogy a fogyasztó nem rendelkezik keresettel és nem él olyan személlyel
sem, akinek keresete van. (ezeket az iratokat nem szükséges az anyakönyvi hivatalban
hitelesíteni).

A 2012.12.31-ig érvényben levő és a 2013.1.1-től érvényes törvény közötti
különbségek a nyugdíjasokat illetően
2012.12.31-ig a nyugdíjas előfizető abban az esetben is jogosult volt a fizetendő összeg
csökkentésére, ha dolgozott. 2013.1.1-től a csökkentést kérelmeznie kell.

Az anyagi szükséghelyzetben lévők
Amennyiben a villamos-energia fogyasztó anyagi szükséghelyzetben van és emiatt
segélyben részesül, vagy közösen értékelt személy, és erről felmutatja a munka-, szociális és
családügyi hivatal által kiadott igazolást, jogosult a fizetendő összeg felét fizetni – 2,32 €-t.
Az igazolásnak tartalmaznia kell a segély folyósításának kezdeti dátumát és azt, hogy a
segély folyósítása jelenleg is tart.

A jogosultságot igazoló iratok
Felmentés

A súlyos egészségkárosultságról szóló igazolvány fénymásolata vagy a a
súlyos egészségkárosultságot megállapító határozat, a fogyasztó neve az adott
fogyasztóhelyen, SIPO iktatási szám (amennyiben van), születési szám, ha az
iratok valamelyike azt nem tartalmazza

Többszörös fogyasztó

Félár

A villamos-energia szolgáltatótól kapott irat az összes
fogyasztóhelyre, amelyben fel van tüntetve a fogyasztó és a
fogyasztóhely (nem SIPO szelvény)

Nyugdíjas - nyugdíjról szóló határozat fénymásolata és becsületbeli
nyilatkozat arról, hogy a fogyasztó nem rendelkezik keresettel és nem él egy
háztartásban olyan személlyel, akinek keresete van. (a nyugdíj nem kereset).
Anyagi szükséghelyzet - a munka-, szociális és családügyi hivatal által kiadott
igazolás, amely tartalmazza a segély folyósításának kezdeti dátumát és azt,
hogy a segély folyósítása jelenleg is tart

Mellékelendő iratok
A fizetés alóli felmentés vagy csökkentés jogosultságát igazoló dokumentumot a súlyosan
egészségkárosultak, a többszörös fogyasztó és a nyugdíjas mutatja fel az RTVS-nek,
amennyiben ezt eddig nem tette meg.
Figyelem! A postai alkalmazottaknak 2012.12.31-ig felmutatott iratok vagy űrlapok,
amelyeket a posta alkalmazottai hitelesítettek és továbbítottak az RTVS Kft.-nek
2012.12.31-ig, a T.t. 340/2012 t örvénye értelmében nem bizonyítja a jogosultságot. Ez azt
jelenti, hogy 2013.6.30-ig szükséges az iratok másolatával a jogosultságot igazolni.
A jogosultságot igazoló dokumentumok másolatát legkésőbb 2013. 6. 30-ig el kell küldeni
az alábbi címre:
RTVS, Odbor výberu úhrad, Mlynská dolina, 845 45 Bratislava
vagy az uhrady@rtvs.sk e-mail címre.

