
BEVALLÁS a helyi vízgazdálkodási hatósági jogkörbe tartozó szennyvízelhelyezéshez  kapcsolódó talajterhelési díjhoz 2017. évről  (Benyújtandó az önkormányzati adóhatósághoz 2018. március 31-ig)     I. A díjfizető (kibocsátó):  Neve (cégneve): ll  Születési helye: ll   Ideje:      év   hó   nap      Anyja születési családi és utóneve:  k   Adószáma:               Adóazonosító jele:                                   Statisztikai számjele:                                 Lakóhelye: k        város község    közterület neve  közterület jellege hsz. ép. lh. em. ajtó          Levelezési címe: k        város község    közterület neve  közterület jellege hsz. ép. lh. em. ajtó                              Pénzintézeti számlaszáma: k                                   II. A díjfizetéssel érintett ingatlan: Címe: k        város község    közterület neve  közterület jellege hsz. ép. lh. em. ajtó          Helyrajzi száma:  / / /     III. Az ingatlan tulajdonosának (Akkor kell kitölteni, ha nem azonos a díjfizetővel): Neve (cégneve):                                                                                                                                                               Születési helye, ideje:                                                                     Anyja neve:                                                              Levelezési címe:                                  IV. Díjmentességek*  (*-gal jelöltek kitöltése nem kötelező) 1. A közcsatorna műszakilag nem áll rendelkezésre*(szolgáltató igazolása szükséges)          2. Helyi vízgazdálkodási hatósági, illetve vízjogi engedélyezés hatálya alá tartozó     szennyvízelhelyezést nem alkalmaz, egyedi szennyvíztározóval nem rendelkezik*     3. Egyedi szennyvízelhelyezési kislétesítményt, illetve egyedi szennyvíztisztító kisberendezést alkalmaz és a kibocsátás közvetlen környezetében a kibocsátó  által létesített megfigyelő objektumban a talajjal kapcsolatban lévő felszín alatti  vízben a kibocsátó által évente vizsgált nitrát, ammónium, szulfát, klorid tartalom  egyik komponens tekintetében sem haladja meg 20%-kal a 2005. évben, illetve a közcsatorna üzembe helyezését követő hónapban végzett alapállapot felmérés keretében mért értékeket* (felmérés eredményének csatolása szükséges)                                        



 2                  V. A díjfizetéssel kapcsolatos adatok:  4. A tárgyévben felhasznált (vízmérő alapján mért) vízmennyiség:                                                   Ha vízmérő nem áll rendelkezésre, akkor az önkormányzat rendelete szerinti     átalány-vízmennyiség: összkomfortos lakásonként 120 l/fő/nap, komfortos és   annál alacsonyabb komfortfokozatú lakás esetén 80 l/fő/nap.  5. Díjalap csökkentő tényezők: a)   ivóvízvezeték meghibásodása következtében elszivárgott mennyiség  (szolgáltató igazolása szükséges):                                                                                        b) szennyvízszállításra feljogosított szervezet által igazoltan elszállított  szennyvíz mennyisége (számla csatolása szükséges):                                                         6. A talajterhelési díj alapja (4.sor csökkentve 5.a)+b) sorok összegével):                                                          7. A talajterhelési díj mértéke (1200 Ft/m3 x 1,5 területérzékenységi szorzó):          1800 Ft/m3    8. A számított (fizetendő) talajterhelési díj (6. sor x 7. sor):                                                                                                                                                              
Felelősségem tudatában kijelentem, hogy a bevallásban közölt adatok a valóságnak megfelelnek.                                                                                                                                                                                                helység                        év       hó    nap                                         adózó/képviselője                                                                                                            (meghatalmazottja) aláírása  


