ÚTASÍTÁS A VÍZI JÁRMĥ BEJELENTÉSI ADATAINAK KITÖLTÉSE
NYOMTATVÁNYHOZ

Vízi jármĦadó olyan vízi jármĦ után fizetendĘ, amely öt méternél hosszabb, és a tengeri
valamint a szárazföldi vizek közlekedését szabályozó törvények alapján létesített
nyilvántartásba be lett jegyezve (az építés alatt álló vízi jármĦk kivételével), valamint olyan
vízi jármĦ után, mely öt méternél hosszabb, amely tulajdonosai rezidensek a Szlovén
Köztársaságban és megfelel a vízi jármĦnyilvántartásba való bejegyzés mĦszaki
feltételeinek, de nincs bejegyezve, továbbá olyan vízi jármĦ után, mely öt méternél
hosszabb, amely tulajdonosai rezidensek a Szlovén Köztársaságban, és megfelel a vízi
jármĦnyilvántartásba való bejegyzés mĦszaki feltételeinek, de nincs bejegyezve, mert
külföldön került nyilvántartásba vételre.
Az adózó – vízi jármĦtulajdonos kötelessége a vízi jármĦvet, mely megfelel a tengeri és a
szárazföldi vizek közlekedését szabályozó törvények alapján létesített nyilvántartások
bejegyzési feltételeinek, és nincs bejegyezve, bejelenteni az adóhivatalnál a vízi jármĦ
beszerzésétĘl számított harminc napon belül.
Az adózó köteles a változás keletkezésének keltétĘl számított harminc napon belül az
adóhivatalnál bejelenteni minden, a vízi jármĦvel kapcsolatos változást, mely következtében
megváltozik az adókötelezettség, amennyiben ezt már korábban nem jelezte a vízi
jármĦnyilvántartást vezetĘ hatóságnál vagy szervezetnél.
Azonos határidĘben köteles az adóhatóságnak jelezni a bejelentésben szereplĘ minden
egyéb adat módosulását, amennyiben ezt már korábban nem jelezte a vízi
jármĦnyilvántartást vezetĘ hatóságnál vagy szervezetnél.
Vízi jármĦadót nem kell fizetni olyan vízi jármĦvek után, amelyeket regisztrált
tevékenységvégzésre használnak, csak
ha egyúttal magáncélra és regisztrált
tevékenységre is használják, vagy ha a vízi jármĦ tĘkebefektetésnek számít, és nem
tevékenységvégzésre használják.

1. Az adózó adatai
Írják be minden egyes vízi jármĦ vagy tulajdonrész tulajdonosának, illetve az esetleges vízi
jármĦ megbízottjának vagy használójának adatait.
A vízi jármĦ társtulajdonosi, illetve közös tulajdonosi viszony esetén adóköteles személynek
tekintendĘ a társtulajdonos és a vízi jármĦ közös tulajdonosa, de egyetértésben
megjelölhetĘ egy személyt is, akit az adónyilvántartásban megbízottként vezetnek, és
meghatalmazást kap az adókiszabással és fizetéssel kapcsolatos teendĘk ellátására,
valamint az adóhivatal részre szükséges adatok közlésére. Ebben az esetben a tulajdonos
adatai mellett a bejelentésben meg kell jelölni a megbízottat is, illetve feltĦntetni annak
adatait.
Adózó lehet a lízingszerzĘdés vagy bérleti szerzĘdés tárgyát képezĘ vízi jármĦ használója
is. Ebben az esetben a tulajdonos adatai mellett a bejelentésbe fel kell tĦntetni a jármĦ
használójának adatait is. A vízi jármĦhasználó adatainak feltĦntetése azt jelenti, hogy a
tulajdonossal egyetértettek abban, hogy az adózó nem a vízi jármĦ tulajdonosa, hanem
annak használója.

2. A vízi jármĦ adatai
A vízi jármĦ fajtája vagy típusa rovatba írja be az adatot, amelyet a vízi jármĦ bejegyzési
lapján kértek, illetve amely a vízi jármĦ beszerzési dokumentumában (adásvételi szerzĘdés,
vételi számla, vámdeklaráció, vízi jármĦépítési nyilatkozat megfelelĘ dokumentációval és
hasonló) lett feltĦntetve, vagy más megfelelĘ dokumentumban található.
A vízi jármĦ megjelölése mezĘbe írja be a rendszámot és a bejegyzési lapon, illetve más
azonosító dokumentumban szereplĘ nevet, ha a vízi jármĦvet nyilvántartják, ellenkezĘ
esetben írja be, hogy nincs nyilvántartásba véve.
A vízi jármĦhasználat célját illetĘen írja be a vízi jármĦ bejegyzési lapján szereplĘ adatot,
illetve azt az adatot, amelyet a vízi jármĦ bejegyzése során írtak be (magáncélra, magán és
gazdasági célra, tĘkebefektetés).
A bejegyzés száma és a vízi jármĦ nyilvántartásának neve, a vízi jármĦ bejegyzési lapján
szereplĘ adat, ha a vízi jármĦ szerepel a nyilvántartásban, ellenkezĘ esetben írja be, hogy
nincs nyilvántartásban.
Írja be a vízi jármĦ hosszára vonatkozó adatot is méterben, két tizedes pontossággal, a
gyártás évét, valamint a bejegyzési lapból, illetve a vízi jármĦ beszerzési (adásvételi
szerzĘdés, vételi számla, vámdeklaráció, vízi jármĦépítési nyilatkozat megfelelĘ
dokumentációval és hasonló) vagy más megfelelĘ dokumentumából a vízi jármĦ
beszerzésének idĘpontját.

3. A vízi jármĦmeghajtás adatai
A meghajtás adatait minden meghajtási típusra külön írja be. A meghajtás fajtáját/típusát
számmal jelölje: beépítet, külsĘ. A meghajtás teljesítményét kilovatt-ban jelölje meg. Írja
be a gyártás, illetve a üzembe-helyezés évét, valamint a meghajtás kidolgozásának évét.
Vízi jármĦmeghajtási adatnak számítanak a vízi jármĦ nyilvántartásba történĘ bejegyzési
lapján szereplĘ adatok is, illetve a vízi jármĦ beszerzési (adásvételi szerzĘdés, vételi számla,
vámdeklaráció), vagy más megfelelĘ dokumentumban szereplĘ adatok.

