Επαγγελματικό Τιμολόγιο
Προϋποθέσεις χορήγησης:




η παροχή να υδροδοτεί αποκλειστικά και µόνο την επιχείρηση
το νερό να αποτελεί αποφασιστικό παράγοντα στην παραγωγή των προϊόντων ή των
παρεχομένων υπηρεσιών των επιχειρήσεων που το αιτούνται.
η εφάπαξ εξόφληση του υπολοίπου των οφειλών τους ή σύναψη διακανονισμού
εξοφλήσεως.

Χρήσιμες πληροφορίες:
-

Οι επιχειρήσεις που εντάσσονται στο τιμολόγιο αυτό χρεώνονται µε το ελάχιστο όριο
των 100 m3 µηνιαίως σύμφωνα µε το εκάστοτε ισχύον τιµολόγιο στην περίπτωση
που οι πραγµατοποιούµενες καταναλώσεις υπολείπονται του ορίου αυτού.

-

Σε περίπτωση έγκρισης, η εφαρμογή του επαγγελματικού τιμολογίου, αρχίζει από
την έκδοση του επόμενου λογαριασμού από την ημερομηνία υποβολής της αίτησης
από τον ενδιαφερόμενο.

-

Σε περίπτωση μεταβολής των δεδομένων που λήφθηκαν υπόψη για τη χορήγηση
Επαγγελματικού Τιμολογίου η επιχείρηση ως εκπροσωπείται υποχρεούται σε άμεση
ενημέρωση της ΕΥΔΑΠ, διατηρουμένων των δικαιωμάτων της ΕΥΔΑΠ όπως προβαίνει
ανά πάσα στιγμή σε αυτεπάγγελτο έλεγχο διαπίστωσης των δηλωθέντων
προϋποθέσεων.

-

Σε περίπτωση που παύουν να πληρούνται οι προϋποθέσεις χορήγησης του
Επαγγελματικού Τιμολογίου, η τιμολόγηση επανέρχεται στην κατηγορία του Γενικού
Τιμολογίου, από το χρονικό σημείο που βεβαιώνεται η άρση του σχετικού λόγου
χορήγησης.

-

Η Ε.ΥΔ.Α.Π. δύναται στο πλαίσιο αξιολόγησης του αιτήματος να προβεί σε επιτόπια
αυτοψία.

-

Υφίσταται υποχρέωση επικαιροποίησης των δικαιολογητικών εντός διμήνου από τη
γνωστοποίηση σχετικής πρόσκλησης της Ε.ΥΔ.Α.Π. Μετά το πέρας της ταχθείσας
προθεσμίας το τιμολόγιο επανέρχεται στην κατηγορία του Γενικού Τιμολογίου και
απαιτείται εκ νέου αίτηση με το σύνολο των δικαιολογητικών για αρχική χορήγηση.

-

Η άρση του Επαγγελματικού Τιμολογίου λαμβάνει χώρα είτε μετά από αίτημα του
ενδιαφερόμενου ή του ιδιοκτήτη του ακινήτου σε περίπτωση αποχώρησης του
μισθωτή, είτε αυτεπάγγελτα σε περίπτωση που διαπιστωθεί ότι η επιχείρηση
έπαυσε να λειτουργεί ή καταστρατήγηση των προϋποθέσεων χορήγησης του
Τιμολογίου.

Τρόπος υποβολής αιτήματος:
Τα αιτήματα για χορήγηση του Επαγγελματικού Τιμολογίου υποβάλλονται είτε μέσω της
ιστοθέσης της Εταιρίας (για εγγεγραμμένους χρήστες) είτε δια ζώσης στην κατά περίπτωση
αρμόδια για την παροχή Υπηρεσία.
Δικαιολογητικά
Α. Εάν αιτείται ο ιδιοκτήτης:









Αίτηση —Δήλωση χορήγησης επαγγελματικού τιμολογίου.
Τίτλος ιδιοκτησίας ή Ε9 τρέχοντος έτους, αν το υδροδοτούμενο ακίνητο είναι
ιδιοκτησία της επιχείρησης.
Αντίγραφο ηλεκτρονικής δήλωσης πληροφοριακών στοιχείων μίσθωσης ακίνητης
περιουσίας υποβληθείσας στο Taxisnet της εν ισχύ μισθωτικής σύμβασης μεταξύ
επιχείρησης- ιδιοκτήτη.
Πρόσφατη εκτύπωση της προσωποποιημένης πληροφόρησης-Στοιχεία Μητρώου.
Επιχείρησης από την επίσημη ιστοθέση της ΑΑΔΕ.
Πιστοποιητικό ισχύουσας νόμιμης εκπροσώπησης από το ΓΕΜΗ το ανώτατο δίμηνης
εκδόσεως.
Πρακτικό Δ.Σ. για την εκπροσώπηση και υποβολή του συγκεκριμένου αιτήματος αν
πρόκειται για Α.Ε. ή Σωματείο.
Επικυρωμένο αντίγραφο άδειας λειτουργίας από την αρμόδια αδειοδοτούσα Αρχή.

Β. Εάν αιτείται ένοικος, πλέον των ανωτέρω προσκομίζονται:




Αντίγραφο ηλεκτρονικής δήλωσης πληροφοριακών στοιχείων μίσθωσης ακίνητης
περιουσίας υποβληθείσας στο Taxisnet της εν ισχύ μισθωτικής σύμβασης μεταξύ
επιχείρησης- ιδιοκτήτη.
Θεωρημένη υπεύθυνη δήλωση Ν.1599/86 με τη συναίνεση του ιδιοκτήτη, του
ακινήτου, για τη χορήγηση επαγγελματικού [Ε2] τιμολογίου. [1]

[1] Κείμενο υπεύθυνης δήλωσης συναίνεσης ιδιοκτήτη:
«Είμαι
ιδιοκτήτης
του
εκμισθούμενου
ακινήτου
επί
της
οδού
………………………………………………………
Αρ…….....
Τ.Κ.……....
Δήμος……………………………………………………… και δηλώνω ότι η παροχή με αρ. Μητρώου
………………………..υδρεύει αποκλειστικά και μόνο το παραπάνω ακίνητο. Δηλώνω επίσης ότι
συναινώ στην αλλαγή του τιμολογίου σε επαγγελματικό και σε περίπτωση λήξης της
μισθωτικής σύμβασης με τον ενοικιαστή ή οποιασδήποτε αλλαγής επέλθει, οφείλω να
δηλώσω αυτή άμεσα στην Ε.ΥΔ.Α.Π. Σε διαφορετική περίπτωση αποδέχομαι τη συνέχιση της
χρέωσης με την ελάχιστη υποχρεωτική κατανάλωση του επαγγελματικού τιμολογίου».

