BEVALLÁS
A helyi vízgazdálkodási hatósági jogkörbe tartozó szennyvízelhelyezéshez
kapcsolódó talajterhelési díjhoz ……... évről
(Benyújtandó Marcali Város önkormányzat adóhatóságához)
I. A díjfizető (kibocsátó)
1. Neve:_________________________________________________________________________________
2. Születési helye: ______________________________________________város/község, ideje:

év

hó

nap

3. Anyja születési családi és utóneve: _______________________________________________________________________
4. Adóazonosító jele:

Adószáma:

5. Statisztikai számjele:
6. Lakóhelye:

-

-

-

-

-

_________________________________________________________________ város/község

_________________________________ közterület _______ közterület jelleg ________ hsz. ___ ép. ___ lh. ___ em. ___ ajtó
7. Levelezési címe:

_________________________________________________________________ város/község

_________________________________ közterület _______ közterület jelleg ________ hsz. ___ ép. ___ lh. ___ em. ___ ajtó
8. Telefonszáma:_______________________________, e-mail címe:____________________________________________
II. A díjfizetéssel érintett ingatlan
1. Címe:

_________________________________________________________________________ város/község

_______________________________ közterület _______ közterület jelleg ________ hsz. ___ ép. ___ lh. ___ em. ___ ajtó
2. Helyrajzi száma: ______________ / _______________ / ______________ / ________________
3. Közüzemi azonosítószám:

III. Az ingatlan tulajdonosának (akkor kell kitölteni, ha nem azonos a díjfizetővel)
1. Neve(cégneve):_________________________________________________________________________________
2. Születési helye: ______________________________________________város/község, ideje:

év

hó

nap

3. Anyja születési családi és utóneve: _______________________________________________________________________
4. Levelezési címe:

_________________________________________________________________ város/község

_________________________________ közterület _______ közterület jelleg ________ hsz. ___ ép. ___ lh. ___ em. ___ ajtó
IV. A díjfizetéssel kapcsolatos adatok
1.A tárgyévben felhasznált (vízmérő alapján mért) vízmennyiség (Ha vízmérő nem áll rendelkezésre, akkor az önkormányzat
rendelete szerinti átalány vízmennyiséget kell beírni)
______________________________ m3
2.Külön jogszabály alapján a locsolásra felhasznált vízmennyiség
______________________________ m3
3.Szennyvízszállításra feljogosított szervezet által igazoltan elszállított szennyvíz víz mennyisége _______________________ m3
4.A talajterhelési díj alapja (1. sor csökkentve a 2,3,4 sor összegével)
______________________________ m3
5.A talajterhelés díj egységmértéke
1200Ft/ m3
6. Területérzékenységi szorzó (Az önkormányzati adóhatóságnak kell előzetesen beírni) _______________________________
______________________________ Ft
7. A számított talajterhelési díj (4. *5. *6.)
______________________________ Ft
8. Az önkormányzati rendelet szerinti díjkedvezmény
9. Fizetendő talajterhelési díj
______________________________ Ft
IV. Felelősségem tudatában kijelentem, hogy a bevallásban közölt adatok a valóságnak megfelelnek.
_________________________
helység

év

hó

nap

_________________________________________
bevallás benyújtó vagy képviselője (meghatalmazottja) aláírása

Kitöltési útmutató a talajterhelési díj bevalláshoz
Tisztelt Adózó!
A környezetterhelési díjról szóló 2003. évi LXXXIX. törvény alapján a helyi vízgazdálkodási hatósági jogkörbe
tartozó szennyvízszikkasztás után talajterhelési díjat kell fizetni az önkormányzati adóhatósághoz.
Adókötelezettség azt a kibocsátót terheli, aki a műszakilag rendelkezésre álló közcsatornára nem köt rá, és
helyi vízgazdálkodási hatósági, illetve vízjogi engedélyezés alapján szennyvízelhelyezést alkalmaz.
A DRV Zrt.-től kapott adatok alapján kerül postázásra a talajterhelési díj bevallási nyomtatvány.
A bevallási nyomtatvány I. része az adóalany azonosító adatait tartalmazza. Értelemszerűen csak az
adóalanyra vonatkozó adatokat kell kitölteni. Pl. magánszemély adóalany esetén név, születési hely, születési
idő, anyja neve, adóazonosító szám, lakhely, és – ha a lakóhely nem azonos a levelezési címmel akkor –
levelezési cím.
a II.-III. rész értelemszerűen kell kitölteni. A közüzemi azonosító számhoz a DRV Zrt. számláján lévő
fogyasztási helye számát kell beírni.
A IV. rész a díjalap és a díj megállapítására szolgál. A hivatkozott törvény alapján a talajterhelési díjat
önadózással a kibocsátónak kell megállapítani, bevallani, és megfizetni.
Az 1. pontban a bevallási időszakban – a kibocsátó által a vízmérő óra szerint – fogyasztott vízmennyiséget
kell bevallani. A bevallásiidőszak január 1. naptól, illetve a közcsatorna műszaki átadását követő 90. naptól
december 31. napig, illetve ha évközben rákötött a közcsatornára a rákötés időpontjáig tart. Amennyiben a
műszaki átadást követő 90 napon belül rákötött a közcsatornára, nem alanya a talajterhelési díjnak.
A 2. pontban a locsolási célra felhasznált vízmennyiséget lehet levonni az adóalapból azoknak, akik a
szolgáltató által erre a célra hitelesített locsoló almérővel rendelkeznek.
A 3. pontban a szennyvíz elszállítására feljogosított szervezer által a bevallási időszakban kiadott számlán
feltüntetett mennyiséggel lehet csökkenteni az adóalapot.
A 4. pontban a talajterhelési díj alapját kell megállapítani. A díjfizetés alapja egyenlő, az elfogyasztott
vízmennyiség (1. pont), és az adóalap csökkentő tétel (2-3. pont) különbségével.
Az 5. pontban a talajterhelési díj egységdíja 1.200 Ft.
A 6. pontban Sávolyon a területérzékenységi szorzó 3.
A 7. pontban a talajterhelési díj összegét kell megállapítani. A talajterhelési díj összege egyenlő a 4. pontban
szereplő talajterhelési díj alap és az 5.-6. pontban beírt talajterhelési díj egységmértéke és a
területérzékenységi szorzó szorzatával.
A 8. pontban a talajterhelési díjról szóló 16/2010 (XII.21.) önkormányzati rendelet 5. § -ban
meghatározott mentességek alapján levonható talajterhelési díjat kell szerepeltetni.
A 9. pontban kell megállapítani a fizetendő talajterhelési díjat. A 7. pontban megjelölt számított talajterhelési
díjból levonásra kerül a 8. pontban szereplő mentesség. Az így kapott összeget az adott év március 31-ig
pótlékmentesen lehet a 10403947-39411321-72270000 számú talajterhelési díj beszedési számlára
megfizetni.

A bevallást aláírva szíveskedjen visszajuttatni a hivatalba, mivel kizárólag az aláírt bevallás érvényes.

