Kosdi Polgármesteri Hivatal Adócsoport
2612 Kosd, Szent István utca 2.

2017. évi B E V A L L Á S
A TALAJTERHELÉSI DÍJ FIZETÉSI KÖTELEZETTSÉGRŐL

2016. ÉVI VÍZFELHASZNÁLÁS ALAPJÁN
Kibocsátó (díjfizető) adatai:
Név:……………………………………………………………………………………………...
Születési helye:………………………………… ideje:……….év………………...…hó…..nap
Anyja neve:……………………………………………………………………………………...
Adóazonosító jele: ……………………………… Telefon: ……………………………………
Lakcím:………………………………………………………………………………………….
Levelezési cím:………………………………………email:………………………
Kibocsátó hely (díjfizetéssel érintett ingatlan) adatai:
Ingatlan címe: Kosd, …………………….…….utca………sz…….………helyrajzi szám
Díjfizetéssel kapcsolatos adatok: (2016.01.01-től 2016.12.31-ig terjedő időszakra)
1. Szolgáltatott víz mennyisége(vízmérő vagy átalány alapján)

…………….. m³

2. Elszivárgott víz mennyisége

…………….. m³

3. Külön jogszabály alapján a locsolásra felhasznált víz mennyisége
(áprilistól szeptemberig 10 %)

…………….. m³

4. Szennyvízszállításra feljogosított szervezet által igazoltan elszállított
szennyvíz mennyisége (szippantás számla):

…………….. m³

5. Talajterhelési díj alapja (1.sor csökkentve a 2., 3., 4. sorok összegével)

…………….. m³

6. A talajterhelési díj egységdíja:

1200 Ft/m3

7. Területérzékenységi szorzó:
8. Fizetendő talajterhelési díj (5. sor * 6. sor * 7. sor)
Fizetendő 2017. március 31-éig:

1,5
……….……………..Ft
………………Ft

Csatornára való rákötés időpontja: ………..év ……………………….hó……..nap
Felelősségem tudatában kijelentem, hogy a bevallásban közölt adatok a valóságnak
megfelelnek.
Kosd, 2017.év…………………………hó……..nap
……………………………………
aláírás

Kitöltési segédlet
a talajterhelési díj bevallásához

A Ktd. 21/A.§ (1) bekezdése értelmében: „ A helyi vízgazdálkodási hatósági jogkörbe tartozó
szennyvízelhelyezéshez kapcsolódó talajterhelési díjat a kibocsátónak kell megállapítania,
bevallania és megfizetnie (önadózás) a tárgyévet követő év március 31-éig.”
A kibocsátó (díjfizető) adatainál a levelezési címet csak akkor kell kitölteni, ha az nem azonos
a lakcímmel.
Az elszivárgott vízmennyiség (csőtörés) levonhatóságát igazolni kell.
A locsolásra felhasznált vízmennyiség (áprilistól szeptemberig elfogyasztott vízmennyiség
10 %-a) levonására van lehetőség.
Amennyiben a locsolásra használt vízmennyiség mérésére külön mérőóra került felszerelésre,
úgy a vízfogyasztás mennyiségéhez azt a mennyiséget kell szerepeltetni, amit a nem
locsolásra használt vízfogyasztást mérő vízórával mértek (tehát a külön mért, locsolásra
használt vízmennyiséget nem!). Ebben az esetben a 10 % locsolási kedvezmény
természetesen nem vehető igénybe!
Az elszállított szennyvíz mennyiségét minden esetben igazolni kell a bevalláshoz csatolt
„szippantás” számla másolatával!
Amennyiben a bevallásra vonatkozó év során csatornára kötött, a talajterhelési díj fizetési
kötelezettsége a csatornára való rákötés időpontjáig állt fenn.

