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Bevallás
A helyi vízgazdálkodási hatósági jogkörbe tartozó szennyvízelhelyezéshez kapcsolódó
talajterhelési díjhoz 2011. évről
(Benyújtandó 2012. március 31-ig)
I. A díjfizető (kibocsátó):

Neve /cégneve: …………………………………….………………………….……………….………..…………………..………….
Lakóhelye: ………………………………………….………………………….……………….………………………………………..
Levelezési címe: …………………………………………………………………………………………………….…………………..
Születési helye: ………………………………….. Ideje: ……… év …………….…… hó ……nap
Anyja születési családi és utóneve: ………………………………………………………………………..………………………
Adószáma: ………………………………………………Adóazonosító jele: ……………………………………….………
Statisztikai számjele: …………………………………………………. Telefonszáma: …………………………………..
Pénzintézeti számlaszáma: ………………………………………………………………………………………………………….
Bevallás kitöltőjének neve, telefonszáma: ………………………………..………………………………….………………….
II. A díjfizetéssel érintett ingatlan:
Címe: …………………………………………………………………………………………………………….….…………………………………..
Helyrajzi száma: ……………………………………………… Fogyasztó azonosító szám: ….…….……………………………….……..
III. Az ingatlan tulajdonosa (akkor kell kitölteni, ha nem azonos a díjfizetővel):
Neve/cégneve: ………………….………………………………………………………….Adószáma: .…..….…………………….……..……
Levelezési címe: ……………………………………………………………………………………..…………………………………..………..…
Születési helye: ………………………………………….………. Ideje: ………… év ……….……….…… hó ………nap
Anyja születési családi és utóneve: ……………………………………….…………………………………..……………………………….
IV. A díjfizetéssel kapcsolatos adatok:
1. A felhasznált (vízmérő alapján mért) vízmennyiség a tárgyévben:

…….…..….m³

(ha vízmérő nem áll rendelkezésre, akkor az önkormányzat rendelete szerinti átalány vízmennyiséget kell beírni)

2. Külön jogszabály alapján a locsolásra felhasznált vízmennyiség:

…….…..….m³

3. Szennyvízszállításra feljogosítot szervezet által számlával igazoltan elszállítot szennyvíz
mennyisége: (csatolandó: az Kocsis Lajos által kiállítot számla)
4. A talajterhelési díj alapja (1. sor csökkentve a 2. és 3. sor összegével):

…….…..….m³
…….…..….m³

(csatolandó: a Szolgáltató igazolása)

5. A talajterhelési díj egységdíjának mértéke:
6. A területérzékenységi szorzó Fehérgyarmat közigazgatási területén:

120,-Ft/m³
1,5

7. 2011. évre fzetendő talajterhelési díj (4. sor szorzata az 5. és 6. sorral összesen):

………….…..….,-Ft

Felelősségem tudatában kijelentem, hogy a bevallásban közölt adatok a valóságnak megfelelnek.
Fehérgyarmat, 2012. ………………….. hó …………. nap.
………………………………………..
aláírás (cégszerű)
Felhívjuk figyelmét, hoigy 2012. év február 1-től a talajterhelési díj eigységdíjának a mértéke
1200,-Ft-ra emelkedet. Tájékoztató a lap másik oldalán!

Tisztelt fehérgyarmati lakosok!

Szeretném felhívni a fgyelmüket arra, hogy 2012. február 1. napjától a talajterhelési díj eigységdíjának
mértéke 120 Ft/m3-ről 1200 Ft/m3-re változik.
Tekintetel arra, hogy a környezeterhelési díjról szóló 2003. évi LXXXIX. törvény (továbbiakban: Kth.) 21/A
§-a szerint a helyi vízgazdálkodási hatósági jogkörbe tartozó szennyvízelvezetéshez kapcsolódó talajterhelési
díjat a kibocsátónak kell megállapítania, bevallania és megfzetnie (önadózás) a tárigyévet követő
március 31-éig, ez praktikusan azt jelenti, hogy a Kth. 12§ (3) bekezdésében meghatározot díjat, amely
2011. január 1-től 2011. december 31-ig esedékes, és 2012. március 31-éig kell bevallani és
megfzetni, azt még 120 Ft/m3 összegben kell elszámolni. Azonban a 2013- március 31-éig
megállapítandó díj összege a következőképpen alakul.: 2012. január 1-től 2012. január 31-ig 120
Ft/m3, 2012. február 1-től 2012. december 31-ig 1200 Ft/m3.
Kérem, szíveskedjenek ezen jogszabályváltozásra fgyelemmel lenni, és azt a fentiek szerint alkalmazni.

