Ráckeresztúr Község Önkormányzat

TALAJTERHELÉSI DÍJ BEVALLÁS
a helyi vízgazdálkodási hatósági jogkörbe tartozó szennyvízelhelyezéshez kapcsolódó talajterhelési díjhoz

Feldolgozás jogcíme:

Elszámolás előző évről
évről

Elszámolás megszűnéssel

I. Díjfizető (kibocsátó)
Neve, cégneve:
Születési neve: _____________________________________________________________________________________________________
_______ Ideje: év

Születési helye:

hó nap

Anyja születési családi és utóneve:

Adószáma: - -  
Statisztikai számjele:
- - - 
Lakóhelye, székhelye:
Adóazonosító jele:

közterület neve

közterület jelleg

ép.

lh.

Levelezési címe: 
______________________________közterület neve___________________közterület jelleg__________hsz.______ép.

lh.

hsz.

város/község
em.

ajtó

város/község
em.
ajtó

II. A díjfizetéssel érintett ingatlan



Címe:

város/község
közterület neve

Helyrajzi száma:

/

/

közterület jelleg

hsz.

ép.

lh.

em.

ajtó

/

III: Az ingatlan tulajdonosának (Akkor kell kitölteni, ha nem azonos a díjfizetővel)
Neve (cégneve):
Születési neve: _____________________________________________________________________________________________________
Ideje: év

Születési helye:
Anyja születési családi és utóneve:
Lakóhelye, székhelye:
Levelezési címe:

közterület neve

hó nap

közterület jelleg

hsz.

ép.


közterület jelleg

hsz.

ép.

IV. Az Önkormányzati rendeletben rögzített adómentesség, adókedvezmény igénybevétele:
1.

Önkormányzati rendeleti adómentesség:

4. § (1) jogcímen

(2) jogcímen

2.

Önkormányzati rendeleti adókedvezmény:

3. § (1) jogcímen

(2) jogcímen

(a megfelelő pont bekarikázandó)

város/község
em.
ajtó
város/község

közterület neve

.

lh.

(3) jogcímen

lh.

em.

ajtó

V. Díjfizetéssel kapcsolatos adatok:
Elszámolási időszak kezdete

Elszámolási időszak vége

1. A felhasznált (vízmérő alapján mért) vízmennyiség a tárgyévben
__________________________ m3
(Ha vízmérő nem áll rendelkezésre, akkor az önkormányzat rendelete szerinti 1 hónapra számított átalány-vízmennyiséget kell beírni!)
2.

Külön jogszabály alapján a locsolásra felhasznált vízmennyiség:

__________________________ m3

3.

Szennyvízszállításra feljogosított szervezet által igazoltan elszállított szennyvíz mennyiség:

__________________________ m3

4.

Az önkormányzati rendelet szerinti mentes vízmennyiség:

__________________________ m3

5.

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

__________________________ m3

6.

A talajterhelési díj egységmértéke

7.

Területérzékenységi szorzó:

8.

A számított talajterhelési díj: (5. sor * 6. sor * 7. sor)

__________________________ Ft

9.

Az önkormányzati rendelet szerinti díjkedvezmény:

__________________________

1200 Ft/m

3

1,5

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

Ráckeresztúr Község Önkormányzat Képviselő-testületének 13/2015. (XI. 2.) önkormányzati rendelete alapján alkalmazható
talajterhelési díj mentességekről, kedvezményekről
3. §

(1)

(2)
(3)

4. §

(1)

(2)

A talajterhelési díj fizetésére kötelezett magánszemély kibocsátó kérelmére - különös méltánylást érdemlő esetben - a
talajterhelési díj megfizetésére 50% kedvezmény állapítható meg az alábbi feltételek fennállásakor:
a) Családban élő esetén az egy főre jutó havi nettó jövedelme - a szociális
igazgatásról és szociális ellátásokról
szóló törvény szerint számolva - nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegét (továbbiakban:
nyugdíjminimum).
b) Egyedülálló esetén havi nettó jövedelme - a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló törvény szerint
számolva - nem haladja meg a
nyugdíjminimum 150%- át.
Különös méltánylást érdemlő esetnek minősül: fogyatékosság, tartós betegség, haláleset, munkanélküliség, elemi kár,
egyéb rendkívüli élethelyzet megléte, bekövetkezése.
50% kedvezményben részesül az a talajterhelési díj fizetésére kötelezett magánszemély kibocsátó, aki a rendelkezésre álló
közcsatornára igazoltan csak házi átemelő kiépítésével vagy műszakilag aránytalanul nagy költséggel (az átlagosnak
tekinthető költség legalább kétszeresével) megvalósítható módon tud rácsatlakozni.
Mentes a talajterhelési díj fizetése alól az a magánszemély kibocsátó, aki
a) az ingatlanán - a közszolgáltató által igazoltan - kizárólag öntözésre szolgáló kerti csapot üzemeltet;
b) egyedül él, és a talajterhelési díj bevallás évében betölti a 70. életévét.
Mentes a talajterhelési díj fizetése alól - a rákötés évére vonatkozóan - az a kibocsátó, aki a közcsatornára ráköt.

Az adómentesség, adókedvezmény igénybevételéhez szükséges az Önkormányzati rendeletben foglalt körülmények
fennállásának igazolása pl.: jövedelem igazolás, nyugdíj megállapító igazolás, műszaki dokumentáció, közszolgáltatói igazolás stb.
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.

