BEVALLÁS
a helyi vízgazdálkodási hatósági jogkörbe tartozó szennyvízelhelyezéshez
kapcsolódó talajterhelési díjhoz
2012. évről
I. A díjfizető (kibocsátó):
Neve :
Születési helye:
Anyja születési családi és utóneve:

év

Ideje:

Adószáma:

hó

nap

Adóazonosító jele:

Statisztikai számjele:
Lakóhelye:

város
község
közterület
neve

közterület
jellege

hsz.

ép.

lh.

em.

Levelezési címe:

ajtó
város
község

közterület
neve

közterület
jellege

hsz.

ép.

lh.

em.

ajtó

II. A díjfizetéssel érintett ingatlan:
Címe:

város
község
közterület
neve

Helyrajzi száma:

/

/

közterület
jellege

hsz.

ép.

lh.

em.

ajtó

/

III. Az ingatlan tulajdonosának (Akkor kell kitölteni, ha nem azonos a díjfizetővel.):
Neve (cégneve):
Születési helye:
Anyja születési családi és utóneve:
Levelezési címe:

Ideje:

év

hó

nap
város
község

közterület
neve

közterület
jellege

hsz.

ép.

lh.

em.

ajtó

IV. A díjfizetéssel kapcsolatos adatok
A)
1. A felhasznált (vízmérő alapján mért) vízmennyiség a tárgyév január 31-ig:
(Ha vízmérő nem áll rendelkezésre, akkor az önkormányzat rendelete szerinti 1 hónapra számított átalányvízmennyiséget kell beírni!)
2. Külön jogszabály alapján a locsolásra felhasznált vízmennyiség:
3. Szennyvízszállításra feljogosított szervezet által igazoltan elszállított szennyvíz mennyisége:
4. A talajterhelési díj alapja (1.sor csökkentve a 2.;3.; sorok összegével):
5 A talajterhelési díj egységmértéke:
6. Területérzékenységi szorzó: (Az önkormányzati adóhatóságnak kell előzetesen beírni!)
7. A talajterhelési díj mértéke
8. A számított talajterhelési díj: (5. sor * 6. sor * 7. sor )
9. Fizetendő talajterhelési díj:

m3
m3
m3
m3
120 Ft/m3
1,5
180 Ft/m3
Ft
Ft

B)
1. A felhasznált (vízmérő alapján mért) vízmennyiség a tárgyév február 1-től december 31-ig:
(Ha vízmérő nem áll rendelkezésre, akkor az önkormányzat rendelete szerinti 11 hónapra számított átalányvízmennyiséget kell beírni!)
2. Külön jogszabály alapján a locsolásra felhasznált vízmennyiség:
3. Szennyvízszállításra feljogosított szervezet által igazoltan elszállított szennyvíz mennyisége:
4. A talajterhelési díj alapja (1.sor csökkentve a 2.;3.; sorok összegével):
5 A talajterhelési díj egységmértéke:
6. Területérzékenységi szorzó: (Az önkormányzati adóhatóságnak kell előzetesen beírni!)
7. A talajterhelési díj mértéke
8. A számított talajterhelési díj: (5. sor * 6. sor * 7. sor )
9. Fizetendő talajterhelési díj:

m3
m3
m3
m3
1200 Ft/m3
1,5
1800 Ft/m3
Ft
Ft

C) Összesen fizetendő adó [A) 9. sor+B) 9. sor]:

Ft

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

Kitöltési útmutató
A 2012. évi talajterhelési díj bevallásához
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.
Az alábbi utcákban áll műszakilag rendelkezésre a közcsatorna: Ady E.utca, Tanácsház utca, Ligetsor,
Széchenyi utca 2-130,Széchenyi utca 1-149, Szabadság tér, Táncsics utca 21-27,Táncsics utca 20-24,
Kossuth L.utca. 2-14, Kossuth L.utca 1-15.
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
ideje, anyja neve, adóazonosító jele, lakóhelye és ha az nem azonos a levelezési címmel, akkor a levelezési
címet is meg kell adni.
A II-III. részt értelemszerűen kell kitölteni.
A IV. rész az adóalap és az adó megállapítására szolgál. A hivatkozott törvény alapján Baracs Község
Önkormányzata Képviselőtestületének 18/2007.(VIII.27.) Rendelete szerint 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, amennyiben vízmérő nem áll rendelkezésre, akkor az önkormányzati rendeletünk szerinti átalányt
kell beírni.
A bevallási időszak 2012-ben ketté oszlik, az adóbevallás és a bevallott talajterhelési díj
megfizetésének határideje: 2013. március 31.
1. Bevallási időszak: 2012. január 1. napjától 2012. január 31. napjáig,
2.. Bevallási időszak: 2012. február 1. napjától 2012. december 31. napjáig tart.
Amennyiben 2012. évben rákötött a szennyvízcsatorna-hálózatra akkor a II. pontban a bevallási időszak vége
a rákötés napja.
A 3. pontban a szennyvíz elszállítására feljogosított szervezet által a bevallási időszakokban kiadott számlán
feltüntetett mennyiséggel lehet csökkenteni az adóalapot.
A 4. pontban a talajterhelési díj alapját kell megállapítani.
Az 7. pontban a talajterhelési díj mértéke került rögzítésre. Baracson a talajterhelési díj mértéke 1. Bevallási
időszakban: 180 Ft/m3, mely az egységdíj 120,- Ft/ m3 és a területérzékenységi szorzó (1,5) szorzata. 2.
Bevallási időszakban: 1800 Ft/m3, mely az egységdíj 1200 Ft/ m3 és a területérzékenységi szorzó (1,5)
szorzata.
A 8. pontban a talajterhelési díj összegét kell megállapítani. A talajterhelési díj összege egyenlő a 4. pontban
szereplő talajterhelési díj alap szorozva az 7. pontban beírt talajterhelési díjmértékkel.
A talajterhelési díjat 2013. március 31-éig lehet pótlékmentesen befizetni az önkormányzat talajterhelési díj
beszedési számlájára, illetve átutalni a 70600061-11097105 számlaszámra.
Csak az aláírt bevallás érvényes, ezért kérjük írja alá a kijelölt helyen!

dr.Horváth Zsolt
jegyző

