Pákai Közös Önkormányzati Hivatal
8956 Páka, Petőfi út 1.

Páka Község Önkormányzata
8956 Páka,Petőfi út 1.
BEVALLÁS

a helyi vízgazdálkodási hatósági jogkörbe tartozó szennyvízelhelyezéséhez kapcsolódó talajterhelési díjhoz
2016. évről
Benyújtandó a szennyvízelhelyezés helye szerinti önkormányzati adóhatósághoz 2017. március 31-ig!
A díjfizető (kibocsátó):

I.

Neve: ___________________________________________________________________________
Születési helye: ________________________________

Ideje: ____________________

Anyja születési neve: ____________________________
Adóazonosító jele: ______________________________

Adószáma: __________________

Lakóhelye: ___________________________________________________

II.

A díjfizetéssel érintett ingatlan:

Címe: ___________________________________________________________________________
Helyrajzi száma: __________________
III.
Az ingatlan tulajdonosának: (Akkor kell kitölteni, ha nem azonos a díjfizetővel.)
Neve: _______________________________________
Születési helye: _______________________________

Ideje: ____________________

Anyja születési neve: ________________________________
Levelezési címe: _____________________________________________
I.

IV.

A díjfizetéssel kapcsolatos adatok:

1. A tárgyévben felhasznált (vízmérő alapján mért) vízmennyiség:

____________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 feljogosított szervezet által igazoltan elszállított
szennyvíz mennyisége:
4. Az önkormányzati rendelet szerinti mentes vízmennyiség:
5. A talajterhelési díj alapja (1. sor csökkentve a 2.;3.;4. sorok összegével):
6. A talajterhelési díj egységmértéke:

____________m3
___________ m3
m3
_____1 200 Ft/m3

7. Területérzékenységi szorzó:

___3,0______

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

____________Ft

9.Az önkormányzati rendelet szerinti mentességek: (9.1 sor +9.2. sor+9.3. sor)

___________Ft

9.1. A 8/2013. (XI.4.) önk. rendelet 13. §. (1) bekezdés a) pont alapján:
____________Ft
( Az a kibocsátó veheti igénybe, akinek szennyvízcsatorna-hálózatra történő
rácsatlakozása műszakilag megvalósítható, de csak kerti csappal rendelkezik,
és az ingatlanban nincs fürdőszoba)
9.2. A 8/2013. (XI.4.) önk. rendelet 13. §. (1) bekezdés b) pont alapján:
____________Ft
( Az a kibocsátó veheti igénybe, akinek a szennyvízcsatorna –hálózatra történő
rácsatlakozás műszakilag csak a gerincvezeték meghosszabbítása, bővítése után lehetséges)

9.3. A 8/2013. (XI.4.) önk. rendelet 13.§. (2) bekezdés alapján:
(Az (1) bekezdésben meghatározottakon túl a helyi vízgazdálkodási hatósági
jogkörhöz kapcsolódó talajterhelési díjra vonatkozóan tárgyévre, a lakossági
szennyvízelvezetési díj tárgyévre vonatkozó mértékén felüli rész megfizetése alól
jövedelemre tekintet nélkül mentesül a talajterhelési díj fizetésére kötelezett)

___________Ft

Számítás:
Számított talajterhelési díj-(9.3.1.+(9.3.2. * 9.3.3.))
9.3.1. Alapdíj: 467,5 Ft/hó * 12 hó=
5.610.-Ft
9.3.2. Szennyvízelvezetés díja:
648,10 Ft/ m3
9.3.3. Éves vízfogyasztás a Zalavíz Zrt. közlése alapján: ____________ m3

Összesen fizetendő adó (8. sor - 9. sor)

_____________Ft

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

Kelt: 2017. _____________________

___________________________________________
Az adózó vagy képviselője (meghatalmazottja) aláírása

TÁJÉKOZTATÓ

A környezetterhelési díjról szóló 2003. évi LXXXIX törvény alapján talajterhelési díj fizetési kötelezettség
terheli azt a szennyvízkibocsátót aki/amely a műszakilag rendelkezésre álló közcsatornára nem köt rá és
vízfelhasználási szolgáltatást vesz igénybe.

A 2011. évi CCI. törvény 234.§-a módosította a környezetterhelési díjról szóló 2003. évi LXXXIX.
törvény 12.§

(3) bekezdésében foglaltakat,

mely talajterhelési díj egységdíjának mértékét 2012.

3
3
február 1-jei hatállyal a korábbi 120 Ft/m helyett 1.200 Ft/m összegben határozta meg.

A talajterhelési díj mértékét a talajterhelési díj meghatározott alapja (a fogyasztott víz mennyisége), a
meghatározott

egységdíj

(1.200

Ft),

valamint

a

település

közigazgatási

területére

vonatkozó

területérzékenységi szorzó (3,0) határozza meg.

3
3
1200 Ft/m * 3,0 = 3600 Ft/m

Az adóbevallás kiküldése a vízszolgáltató adatszolgáltatása alapján történt!
Kérjük, hogy az adóbevallást kitölteni, és a Pákai Közös Önkormányzati Hivatalba eljuttatni szíveskedjék.
A név mellett szereplő azonosítót a banki utaláson szíveskedjék feltüntetni, valamint a Dél-Zalai Egyesült
TKSZ-nél történő befizetéskor a bevallást szíveskedjék magával vinni, mert a befizetésnél szükséges az
azonosító feltüntetése.
Talajterhelési díj beszedési számlaszáma: 75000356-10067356

Beküldési és befizetési határidő: 2017. március 31.

