HEGYESHALOM BEVALLÁS

I.

a helyi vízgazdálkodási hatósági jogkörbe tartozó szennyvízelhelyezéshez
kapcsolódó talajterhelési díjhoz
20 . . . . évről
A díjfizető (kibocsátó):

Neve: ___________________________________________________________________
Születési helye: ________________________________ ,
ideje:

év

hó

nap

Anyja születési családi és utóneve: ____________________________________________
Adószáma:

-

-

Adóazonosító jele:
Statisztikai számjele:
Lakóhelye:

-

-

-

__________________________________________ város, község

_____________________közterület_______közterület jellege_____hsz.___ép.___lh.__em__ajtó
Levelezési címe:

_____________________________________ város, község

_____________________közterület_______közterület jellege_____hsz.___ép.___lh.__em__ajtó
Telefonszáma: ________________________, e-mail címe: ______________________________
II. A díjfizetéssel érintett ingatlan:
Címe:

_____________________________________ város, község

_____________________közterület_______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: _____________________________________,
év

ideje:

hó

nap

Anyja születési családi és utóneve: _____________________________________
Levelezési címe:

_________________________________ város,

község____________________közterület_______közterület jellege_____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 mennyisége:

____________m3

4. Az önkormányzati rendelet szerinti mentes vízmennyiség:

____________m3

5. A talajterhelési díj alapja (1. sor csökkentve a 2.;3.;4. sorok összegével):

____________m3

6. A talajterhelési díj egységmértéke:

_____1 200 Ft/m3

7. Területérzékenységi szorzó: (Az önkormányzati adóhatóságnak kell előzetesen beírni!) 1,5
8. A számított talajterhelési díj: (5. sor * 6. sor * 7. sor )

____________Ft

9. Az önkormányzati rendelet szerinti díjkedvezmény:

____________Ft

10. Fizetendő talajterhelési díj:

____________Ft

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

helység

év

hó

nap

P.H
.

az adózó vagy képviselője
(meghatalmazottja) aláírása

I. számú betétlap:
NYILATKOZAT
a talajterhelési díjhoz 2016. évre
DÍJFIZETÉSI KEDVEZMÉNY IGÉNYBE VÉTELÉRŐL
Alulírott nyilatkozom, hogy a helyi önkormányzat Talajterhelési díjról szóló rendelete értelmében a talajterhelési díj fizetési kötelezettsége alól mentes vagyok, mert
egyedülálló 70. év feletti kibocsátó vagyok, (2016. január 1. előtt betöltöttem a 70. életévemet.)
és havi nettó jövedelmem nem haladja meg a mindenkori
nyugdíjminimum 300%-át. (85.500.-Ft)
A nyilatkozatban foglalt adatok a valóságnak megfelelnek.
Kelt, ….…………………………

…………………….…….
kibocsátó aláírása
_________________________________________________________
II. számú betétlap
NYILATKOZAT
a talajterhelési díjhoz 2016. évre
DÍJFIZETÉSI KEDVEZMÉNY IGÉNYBE VÉTELÉRŐL
Alulírott nyilatkozom, hogy a helyi önkormányzat Talajterhelési díjról szóló rendelete értelmében a talajterhelési díj fizetési kötelezettsége alól mentes vagyok, mert
70. év feletti kibocsátó vagyok, (2016. január 1. előtt betöltöttem a 70. életévemet.)
és a velem közös háztartásban élő 70 éven felüli házastársammal, vagy
élettársammal együtt számított 1 főre jutó havi nettó jövedelmünk nem haladja meg a mindenkori nyugdíjminimum 200%-át. (57,000.-Ft)
A közös háztartásban élő család tagjai:
Neve

Születési ideje

A közös háztartásban élők összes nettó jövedelme: _______________Ft
Az egy főre jutó havi nettó jövedelem: ________________________ Ft
A nyilatkozatban foglalt adatok a valóságnak megfelelnek.
Kelt………………………

……………………………….
kibocsátó aláírása

III. számú betétlap
NYILATKOZAT
a talajterhelési díjhoz 2016. évre
DÍJFIZETÉSI KEDVEZMÉNY IGÉNYBE VÉTELÉRŐL
Alulírott nyilatkozom, hogy a helyi önkormányzat Talajterhelési díjról szóló rendelete értelmében a talajterhelési díj fizetési kötelezettsége alól mentes vagyok, mert a
velem közös háztartásban élők egyike I. vagy II. csoportú rokkant, vagy fogyatékossági támogatásban részesül és a családban az egy főre jutó havi nettó jövedelmünk
nem haladja meg a mindenkori nyugdíjminimum 150%-át. (42750.-Ft)
A közös háztartásban élő család tagjai:
Neve

Születési ideje

A közös háztartásban élők összes nettó jövedelme: _______________Ft
Az egy főre jutó havi nettó jövedelem: ________________________ Ft
A nyilatkozatban foglalt adatok a valóságnak megfelelnek.
Kelt………………………

……………………………….
kibocsátó aláírása

IV. számú betétlap
NYILATKOZAT
a talajterhelési díjhoz 2016. évre
DÍJFIZETÉSI KEDVEZMÉNY IGÉNYBE VÉTELÉRŐL
Alulírott nyilatkozom, hogy a helyi önkormányzat Talajterhelési díjról szóló rendelete értelmében a talajterhelési díj fizetési kötelezettsége alól mentes vagyok, mert
időskorúak járadékában, illetve rendszeres szociális segélyben részesülök.
A nyilatkozatban foglalt adatok a valóságnak megfelelnek.
Kelt………………………

……………………………….
kibocsátó aláírása

V. számú betétlap
NYILATKOZAT
a talajterhelési díjhoz 2016. évre
DÍJFIZETÉSI KEDVEZMÉNY IGÉNYBE VÉTELÉRŐL
Alulírott nyilatkozom, hogy a helyi önkormányzat Talajterhelési díjról szóló rendelete értelmében a talajterhelési díj fizetési kötelezettsége alól 50%-ban mentes
vagyok, mert három vagy több gyermeket nevelek és a családunkban az 1 főre jutó havi nettó jövedelem nem haladja meg a mindenkori öregségi nyugdíjminimum 100
%-át. (28500.-Ft)
A közös háztartásban élő család tagjai:
Neve

Születési ideje

A közös háztartásban élők összes nettó jövedelme: _______________Ft
Az egy főre jutó havi nettó jövedelem: ________________________ Ft
A nyilatkozatban foglalt adatok a valóságnak megfelelnek.
Kelt………………………

……………………………….
kibocsátó aláírása

Kitöltési útmutató
a 2016. évi talajterhelési díj bevalláshoz
A talajterhelési díj bevallást annak a kibocsátónak kell tennie, aki/amely a helyi önkormányzat rendelete alapján díjfizetésre
kötelezett.
A talajterhelési díj fizetése alól mentességet élvező személynek csak az adóbevallás I. részét, valamint az adómentességre
vonatkozó nyilatkozatot kell kitöltenie.
A talajterhelési díj bevallást a 2016. évi tényleges vízfogyasztási adatok alapján kell kitölteni.
A bevallásban a m3 - adatokat m3-re kerekítve kell megadni a kerekítés általános szabályai szerint.
A bevallás I., II., III. részét pontosan, a személyi okmányoknak megfelelően kell kitölteni.
A talajterhelési díjjal érintett ingatlan címét pontosan kell feltüntetni.
Díjfizetéssel kapcsolatos adatok:
1. A vízmű által szolgáltatott víz mennyisége 2016. év december 31-ig. Tájékoztatásul közlöm az AQUA Kft által kimutatott 2016.
évi tényleges vízfogyasztás mennyiségét: _______________m3, mely egyéb igazolás, vagy kimutatás hiányában az 1. sorba írandó
adat.
2. Locsolási célú felhasználás: nem az AQUA Kft vezetékes ivóvízellátása esetén a méréssel igazolt ténylegesesen felhasznált-,
illetve mérési lehetőség hiányában az átalány alapján meghatározott víz mennyisége csökkenthető a külön jogszabályban
meghatározott locsolásra felhasznált víz mennyiségével . (Kizárólag az AQUA kft által megváltoztatott adat –hitelesített- fogadható
el.)
3. Szennyvíztározóból elszállított szennyvíz mennyisége: csak a jogszabályoknak, illetve helyi rendeletben meghatározott
előírásoknak megfelelő szállítás esetében lehet figyelembe venni. A szállított mennyiséget számlával kell igazolni, továbbá
rendelkezni kell olyan irattal, mely bizonyítja, hogy a szennyvíz a jogszabályi előírásoknak megfelelő helyre került elszállításra. A
követelményeknek megfelelő számlákon feltüntetett összeget lehet a bevallásban feltüntetni.
4. Az önkormányzati rendelet szerinti mentesség: Hegyeshalom Nagyközségi Önkormányzat a rendeletében mentességet nem
állapított meg.
5. A számított talajterhelési díj alapja.
(Számítása a nyomtatványban foglaltak szerint: 1. sor-(2+3+4).
6. A talajterhelési díj egységértéke: 1200.-Ft/m3
7. Területérzékenységi szorzó: Az önkormányzati adóhatóságnak kell előzetesen beírni. Hegyeshalom tekintetében 1,5.
8. A számított talajterhelési díj: (5. sor*6.sor*7.sor)
9. Az önkormányzati rendelet szerinti díjkedvezmény a mellékletekben foglaltak szerint megállapított díjkedvezmény: I.-V sz.
betétlap: Ha Ön kedvezményre jogosult, akkor ezen nyilatkozatok egyikét kell kitöltve, aláírva a bevallás határidejére beadni. (9222
Hegyeshalom, Fő u. 134)
10. Fizetendő talajterhelési díj 8. sor-9.sor
Ezt az összeget kell Hegyeshalom Önkormányzat Képviselő Testülete Talajterhelési díj beszedési számlájára (11737076-1536692803920000) befizetni a mellékelt készpénz átutalási megbízáson, vagy banki átutalással 2017.06.30-ig
Segítő közreműködésüket előre is köszönjük.
Hegyeshalom, 2017 április

ADÓHATÓSÁG

