Bevallás
talajterhelési díjhoz 2014. évről
(Benyújtandó az önkormányzati adóhatósághoz 2015. március 31-ig)

1. A díjfizető, (kibocsátó):
a) neve:.........................................................................................................................................................
b) születési neve:..........................................................................................................................................
c) születési helye és ideje:................................................... anyja neve:......................................................
d) lakcíme / székhelye:.................................................................................................................................
e) levelezési címe:.......................................................................................................................................
f) adóazonosító jele:.............................................................. telefonszáma:...............................................
g) adóigazgatási száma:.............................................statisztikai számjele: ................................................
2. A díjfizetéssel érintett ingatlan
a) címe: ……...………….............................................................................................................................
b) helyrajzi száma:................................... az ingatlanon található vízórák száma: ....................................
3. Díjkötelezettséget érintő, 2014. évben bekövetkezett változás bejelentése:
a) Vízfogyasztó személyének változása (ingatlan eladás, vétel, _______), ennek dátuma: 2014. ……….
b) A csatornahálózatra 2014. … ……hónapban az ingatlant rákötöttem (vízmű igazolása csatolandó )
4. A 2014. évi talajterhelési díj megállapítása:

1) 2014-ben felhasznált (vízmérő alapján mért) vízmennyiség

m3

2) Szennyvízszállításra feljogosított szervezet által igazoltan
elszállított szennyvíz együttes mennyisége (díjalap csökkentő
tétel) *

m3

3) Locsolási célú felhasználás (díjalap csökkentő tétel)

m3

4) Önkormányzati rendelet szerinti mentes vízmennyiség

m3

5) Talajterhelési díj alapja (1. sor csökkentve a 2., 3., 4. sorok
összegével)

m3

6) Egységdíj a törvény szerint

1200 Ft/m3

7) Területérzékenységi szorzó

1

8) Számított talajterhelési díj (5.sor x 6.sor x 7.sor)

Ft

9) Önkormányzati rendelet szerinti díjkedvezmény

Ft

10) Fizetendő talajterhelési díj (8. sor – 9. sor)

Ft

5. Az ingatlan tulajdonosának adatai (akkor kell kitölteni, ha nem azonos a díjfizetővel)
a) Neve/cégneve:.........................................................................................................................................
b) Születési helye, ideje:..............................................................................................................................
c) anyja neve:............................................................................
d) Levelezési címe:.......................................................................................................................................

Felelősségem tudatában kijelentem, hogy a bevallásban közölt adatok a valóságnak megfelelnek.
Szomor, 2015. .................................

.......................................................................
díjkötelezett (kibocsátó) cégszerű aláírása

A b) sorokban szereplő, díjalap csökkentőként figyelembe vett tétel valódiságát a bevalláshoz csatolt,
szippantást igazoló számlákkal igazolni kell!

*

** Jogosultság fennállása esetén a megfelelő négyzetbe X –et kell tenni. A díjmentességre való jogosultságot
– a bevallás mellékleteként benyújtott igazolásokkal - hitelt érdemlően igazolnia kell (saját, illetve együtt
élők mindegyikének előző évi jövedelemigazolása, kifizetett éves nyugdíj összegének igazolása stb.).
A bevallás és az igazolások csatolása nélkül mentesség nem érvényesíthető!

