Péceli Polgármesteri Hivatal
Adócsoport
2119 Pécel, Petőfi utca 1.

BEVALLÁS
a helyi vízgazdálkodási hatósági jogkörbe tartozó
szennyvízelhelyezéshez kapcsolódó talajterhelési díjhoz
Feldolgozás jogcíme:

 évről
Bevallás  évről megszűnéssel
Bevallás

I. A díjfizető (kibocsátó):
Neve: _______________________________________________________________
Születési helye:____________________________________________ ideje:

..

Anyja születési családi és utóneve: _______________________________________________________________


Adószám: −−
Statisztikai számjele: −−−
Lakóhelye, székhelye:  _______________________________________________város/község
Adóazonosító jele:

_____________________________________közterület ________ közterület jelleg _____ hsz. ___ ép. ___ lh. ___em. ___ajtó

Levelezési címe:

 ___________________________________________________város/község

_____________________________ közterület _________közterület jelleg ___ hsz. ___ ép. ___ lh. ___em. ___ajtó
Telefonszám: ________________________ Elektronikus levelezési cím: _______________________________
II. A díjfizetéssel érintett ingatlan:
Címe: 2119 Pécel, _____________________________________közterület ________ közterület jelleg _____ hsz. ___ ép.
___ lh. ___em. ___ajtó

Helyrajzi száma: _________/_________/_________/_________
III. Az ingatlan tulajdonosának (Akkor kell kitölteni, ha nem azonos a díjfizetővel.):
Neve (cégneve): _______________________________________________________________
Születési helye: ________________________________________________ ideje:

..

Anyja születési családi és utóneve_______________________________________________________________
Levelezési címe:

 ___________________________________________________város/község

____________________________ közterület _________közterület jelleg ___ hsz. ___ ép. ___ lh. ___em. ___ajtó.
IV. A díjfizetéssel kapcsolatos adatok
Elszámolási időszak kezdete:

.. Elszámolási időszak vége: ..

1. A tárgyévben felhasznált (vízmérő alapján mért) vízmennyiség:
(Ha vízmérő nem áll rendelkezésre, akkor az önkormányzat rendelete szerinti átalány-vízmennyiséget
kell beírni!)

__________________ m3

2. Külön jogszabály alapján a locsolásra felhasznált vízmennyiség (locsolási almérő):

__________________ m3

3. Szennyvízszállításra feljogosított szervezet által igazoltan elszállított
szennyvíz mennyisége:

__________________ m3

4. Az önkormányzati rendelet szerinti mentes vízmennyiség:

__________________ m3

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

__________________ m3

6. A talajterhelési díj egységmértéke:

______ 1200 Ft/m3 _____

7. Területérzékenységi szorzó: (Az önkormányzati adóhatóságnak kell előzetesen beírni!) _______ 1,5 _________
8. A számított talajterhelési díj: (5. sor * 6. sor * 7. sor)

___________________ Ft

9. Az önkormányzati rendelet szerinti díjkedvezmény:

___________________ Ft

10. Fizetendő talajterhelési díj:

___________________ Ft

V. Nyilatkozat a rendelet szerinti adómentesség feltételeinek fennállásáról
1.
Egyedül élek, és a bevallás időpontját megelőző három hónapban szerzett összes nettó jövedelmem alapján
számított egy havi átlagjövedelmem nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 2,5szeresét. A bevallással benyújtandó a jövedelem igazolása.
2.
A saját és a velem közös háztartásban élőknek a bevallás időpontját megelőző három hónapban szerzett
összes nettó jövedelme alapján számított egy főre jutó havi nettó jövedelme nem haladja meg az öregségi nyugdíj
mindenkori legkisebb összegének kétszeresét. A bevallással benyújtandó a háztartás jövedelmének igazolása.
3.
Három vagy több kiskorú gyermek – vagy a legalább három gyermek közül egy vagy több nagykorú, de 25
év alatti nappali tagozatos hallgató – eltartásáról gondoskodom, továbbá a saját és a velem közös háztartásban
élőknek a bevallás időpontját megelőző három hónapban szerzett összes nettó jövedelme alapján számított egy főre
jutó havi nettó jövedelme nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének háromszorosát.
A bevallással benyújtandó a családi pótlék folyósításáról, vagy a hallgatói jogviszonyról szóló igazolás, továbbá a
háztartás jövedelmének igazolása.

 . napján került sor. A bevallással benyújtandó a

4.
Az ingatlan közcsatornára rákötése
.
szolgáltató által kiállított átadás-átvételi jegyzőkönyv.

5.
Az ingatlan előtt a közcsatorna kiépítésre került, de arra a rákötés csak házi átemelő kiépítésével lehetséges.
A bevallással benyújtandó a műszaki szakvélemény. A mentesség kizárólag 2020.12.31-ig terjedő időszakra
bevallott fogyasztás esetén igényelhető.
VI. Felelősségem tudatában kijelentem, hogy a bevallásban szereplő adatok a valóságnak megfelelnek.
_____________________________,
helység

év

hó

nap

____________________________________
adózó vagy képviselője
(meghatalmazottja) aláírása
Jelölje X-szel:

□ Az önkormányzati adóhatósághoz bejelentett, az
adatbejelentés aláírására jogosult állandó
meghatalmazott

□ Meghatalmazott (meghatalmazás csatolva)
□ Az önkormányzati adóhatósághoz bejelentett
pénzügyi képviselő

2

