benyújtási határidő: 2017. március 31.

Kisszállás község Önkormányzat Talajterhelési díj
bevallási nyomtatvány 2016. évi szennyvízkibocsátásról
(A környezetterhelési díjról szóló 2003.évi LXXXIX. tv., valamint Kisszállás Község Önkormányzatának
2/2016. (II.1.) számú rendelete alapján)
A díjfizető adatai
Neve
Címe
Születési helye, ideje
Születési neve
Anyja neve
Adóazonosító jele
Statisztikai számjele
Bevallás kitöltőjének neve,
Bevallás kitöltőjének telefonszáma
A bevallással érintett ingatlan ( fogyasztói hely )
Címe, helyrajzi száma : Kisszállás,
Fogyasztói azonosító:
Az ingatlanon van kiépített szennyvízakna?

út

hsz.

____ Igen

hrsz

___ Nem
Bevallási időszak
2016. április 01.
2016. december 31.

Az ingatlan tulajdonosának (akkor kell kitölteni, ha nem azonos a díjfizetővel)
Neve(cégneve)___________________________________________________________________________________________________
Születési helye:________________________________________________, ideje _____________év________hó________nap
Anyja születési családi és utóneve:________________________________________________________________________
Levelezési címe:_____________ir.szám,_____________________________város,____________________út_________hsz.

1
2
3
4
5
6
7

Díjszámítással kapcsolatos adatok
A felhasznált (vízmérőalapján mért) vízmennyiség a tárgyévben (2016. év)
Külön jogszabály alapján levonható locsolásra felhasznált vízmennyiség
(A levonás csak igazolással vehető igénybe)
Szennyvízszállításra feljogosított szervezet által számlával igazoltan elszállított
vízmennyisége
A talajterhelési díj alapja ( 1. sor csökkentve a 2. és 3. sor összegével )
Önkormányzati rendelet szerint mentesség alapján kedvezmény
15 m3/év fogyasztás alatt
A számított talajterhelési díj: 4 sor x 1800 Ft/ m3
talajterhelési díj egységmértéke 1200.-Ft/m3, területérzékenységi mutató: 1,5
2016. évre fizetendő talajterhelési díj

m3
m3
m3
m3
m3
Ft
Ft

Befizetendő: Kisszállás Község Önkormányzat Talajterhelési díj számlára 11732064-15339254-10220003
számú számlára
Büntetőjogi felelősségem tudatában kijelentem, hogy a fenti adatok a valóságnak megfelelnek.
Kisszállás, 2017.______________hó_________nap
________________________________
adózó vagy képviselője
(meghatalmazottja) aláírása

Kitöltési útmutató
A környezetterhelési díjról szóló 2003. évi LXXXIX. törvény 11.§-a szerint a talajterhelési díjfizetési
kötelezettség azt a kibocsátót terheli, aki a műszakilag rendelkezésre álló közcsatornára nem köt rá és
helyi vízgazdálkodási hatósági szennyvízelhelyezést - ide értve azt is, aki egyedi zárt (vagy elszivárgó)
szennyvíztározót – alkalmaz.
A talajterhelési díj bevallási nyomtatványt 2016. évről kell 2017. március 31-ig beadni.
A díjkötelezettséget Önadózással kell teljesíteni (az adózó tölti ki a bevallást, és állapítja meg a fizetendő
adót!)
Befizetni az alábbi számlára kell:
Kisszállás Község Önkormányzat Talajterhelési díj számla 11732064-15339254-10220003
A nyomtatvány adatai:
1. A díjfizető adatait kérjük pontosan kitölteni szíveskedjenek.
2. A díjfizetéssel érintett ingatlan adatai
3. A díjfizetési időszak 2016. április 1. - december 31. közötti időszak
4. Az ingatlan tulajdonosának adatai (akkor kell kitölteni, ha nem azonos a díjfizetővel )
Díjfizetéssel kapcsolatos adatok:
1. A felhasznált (vízmérő alapján mért vízmennyiség 2016.évben)
2. Külön jogszabály alapján levonható locsolásra felhasznált vízmennyiség ( a levonás csak igazolással vehető
igénybe. Locsolási célú felhasználást a díjfizető csak abban az esetben vonhat le, ha a bevalláshoz csatolja a
szolgáltató igazolását. Amennyiben igazolást nem csatol, levonás nem alkalmazható.
3. Szennyvízszállításra feljogosított közszolgáltató által számlával igazoltan elszállított víz mennyisége
(Viszmeg Zsolt közszolgáltató igazolása szükséges „Számla” )
4. A talajterhelési díj alapja: a felhasznált vízmennyiség (1) sor – csökkentve a locsolási célú és
szennyvízszállításra feljogosított szervezet által elszállított” számlán” szereplő víz mennyiségével.
5. A talajterhelési díj kiszámítása: a talajterhelési díj alapjaként kiszámított vízmennyiséget megszorozzuk
1800.-Ft/m3-el. ( a talajterhelési díjnál az egység mértéke 1200.-Ft/m, a talajérzékenységi szorzó „1,5”, ezek
a jogszabályban szereplő értékek)
6. 2016.évre fizetendő talajterhelési díj
7. A nyomtatványon szereplő mentességet igazolni kell
Kérjük, hogy a bevallási nyomtatvány másolatát, annak benyújtását illetve átvételét igazoló bizonylatait 5 évig
szíveskedjenek megőrizni.
A nyomtatvány kitöltésével kapcsolatosan felvilágosítást az 77/557-021 telefonszámon kérhet.

