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TAPOLCAI KÖZÖS
ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL
PÉNZÜGYI IRODA - ADÓCSOPORT
8300 Tapolca, Hősök tere 15.
Tel.:87/511-159; Fax:87/511-164
E-mail: adocsoport@tapolca.hu

Az Adóhatóság tölti ki!

  
Azonosító száma: 
__________________
Tapolca Gyulakeszi Raposka átvevő aláírása
Benyújtás, postára adás napja:

BEVALLÁS
a 2016. adóévi talajterhelési díjról

I. Bevallás jellege
Bevallási
időszak:

1. Éves bevallás
2. Záró bevallás

év

hó

naptól

év

hó

napig

II. A díjfizető (kibocsátó) adatai
1. Neve, (cégneve):

________________________________________________________________________

2. Születési neve:

________________________________________________________________________

3. Születési helye:

_____________________________város/község, ideje:

év

hó

nap

4. Anyja születési családi és utóneve: _______________________________________________________________
5. Adóazonosító jele:

Adószáma:

6. Statisztikai számjele:

-

7. Pénzintézeti számlaszáma:

-

8. Székhelye, lakóhelye:

-

-

-

-

__________________________________________________________________város/község

___________________________közterület _____________ közterület jelleg ____ hsz. __ ép. __ lh. __ em. __ ajtó
9. Telefonszáma:______________________________________e-mail címe: ________________________________

III. Az ingatlan tulajdonos adatai (Akkor kell kitölteni, ha nem azonos a díjfizetővel!)
1. Neve, (cégneve):

____________________________________________________________________________

2. Születési neve:

____________________________________________________________________________

3. Születési helye:

________________________________város/község, ideje:

év

hó

nap

4. Anyja születési családi és utóneve: __________________________________________________________________
5. Székhelye, lakóhelye:

_________________________________________________________________________város/község

______________________________közterület _____________ közterület jelleg ____ hsz. __ ép. __ lh. __ em. __ ajtó

IV. A díjfizetéssel érintett ingatlan
1. Címe:

___________________________________________________________város/község

_____________________________ közterület _______________ közterület jelleg ___ hsz. __ ép. __ lh. __ em. __ ajtó
2. Helyrajzi száma:

V. A díj kiszámítása (a 2016.01.01-2016.12.31-ig terjedő időszakra)
Díjfizető
tölti ki!

Adatok
4.1 Szolgáltató által 2016. évben
szolgáltatott víz mennyisége
4.2 Ivóvízvezeték miatti szivárgás
4.3 Locsolás célú felhasználás
4.4 Szennyvíztárolóból elszállított, igazolt
szennyvíz mennyiség
4.5 Talajterhelési díj alapja (4.1-4.2-4.34.4)
4.6 Talajterhelési díj egységdíjának mértéke
4.7 Terület érzékenységi szorzó (Tapolca 3;
Gyulakeszi 3; Raposka 1,5)
4.8 2016. évi fogyasztás alapján fizetendő
talajterhelési díj (4.5 x 4.6 x 4.7)

Díj alapja

Szorzók
Díj összege

Adóhatóság
tölti ki!
m3

-

m3
m3
m3
m3

1.200 Ft/ m3

Ft

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

_______________________

év

helység

hó

nap

a díjfizető (meghatalmazottja) aláírása

KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ
(A BEVALLÁST KÉRJÜK NYOMTATOTT NAGYBETŰKKEL KITÖLTENI!)
A talajterhelési díj megállapításához szükséges bevallást annak a kibocsátónak kell tennie, aki/amely a helyi önkormányzat
rendelete alapján a díj fizetésére kötelezett, azaz aki/amely a műszakilag rendelkezésre álló közcsatornára nem kötött rá és
szennyvízelhelyezést alkalmaz. A talajterhelési díj bevallást a 2016. évi tényleges vízfogyasztási adatok alapján kell kitölteni. A
bevallás beadásának, és a talajterhelési díj megfizetésének határideje 2017. március 31. Tájékoztató jelleggel közöljük a
közszolgáltató DRV RT. /Bakonykarszt Zrt. (a továbbiakban: Szolgáltató) által megadott éves vízfogyasztás értékét m3-ben.
Amennyiben évközben kötött rá a közcsatornára, akkor a bekötés évben nem kell a talajterhelési díjat megfizetnie. A bekötés tényét
(időpontját) a csatornadíjat is magába foglaló közüzemi számlával kell igazolni.
I. pont:
II. pont:
III. pont:
IV. pont:
V. pont:

A bevallási időszaknak megfelelően kell kitölteni.
A személyi okmányoknak megfelelően, ill. cég adatoknak megfelelően pontosan kell kitölteni.
A személyi okmányoknak megfelelően, ill. cég adatoknak megfelelően pontosan kell kitölteni.
Akkor kell kitölteni, ha nem azonos a díjfizetővel! (a III. pont szerint)
Az Ügyfél tölti ki az alábbiak szerint:
MINTA!

4.1 Szolgáltató által szolgáltatott víz mennyisége 2016. évben. (Tájékoztató levél alapján, éves fogyasztási adat m3-ben)
4.2 Ivóvízvezeték miatti szivárgás (pl. csőtörés) miatt igazoltan figyelembe vehető mennyiség (jegyzőkönyv alapján).
4.3 Locsolás célú felhasználás: 2016. évben ilyen kedvezményt nem biztosított a Szolgáltató.
4.4 A talajterhelési díj alapja csökkenthető azzal a számlával igazolt mennyiséggel, amelyet a kibocsátó a folyékony hulladék
jogszabályi előírások szerinti elhelyezésére jogosult vállalkozással szállíttat el.
4.5 A bevallásban megadottak szerint kell kiszámolni.
4.6 Talajterhelési díj egységdíjának mértéke: 1.200 Ft/ m3.
4.7 A terület érzékenységi szorzó: Tapolca
„Fokozottan érzékeny” területérzékenységi szorzó értéke = 3.
Gyulakeszi „Fokozottan érzékeny” területérzékenységi szorzó értéke = 3.
Raposka „Érzékeny” területérzékenységi szorzó értéke = 1,5.
4.8 A bevallásban megadottak szerint kell kiszámolni (4.5, 4.6, 4.7 sorok értékének szorzata).
Példa a talajterhelési díj kiszámolására
4.1 Éves vízfogyasztás
4.4 Igazoltan elszállított szennyvíz
4.5 Talajterhelési díj alapja (4.1-4.4)

1.000 m3
200 m3
800 m3

4.6 Talajterhelési díj egységdíja
4.7 Terület érzékenységi szorzó

1.200 Ft/m3
3

4.8 2016. évi vízfogyasztás után fizetendő talajterhelési díj (4.5 x 4.6 x 4.7) 2.880.000 Ft (PÉLDA!)
Adóhatóság

