Jászladány
Polgármesteri Hivatal

Pénzügyi osztály
Adócsoport
tel: 0657/817/957.

5055 Jászladány, Hősök tere 6.

BEVALLÁS
A helyi vízgazdálkodási hatósági jogkörbe tartozó szennyvízelhelyezéshez kapcsolódó
talajterhelési díjhoz
2018. évről
(Benyújtási határidő: 2019. 03. 31.)
Önkormányzati adóhatóság tölti ki!
Beérkezés dátuma:

20….. év ………………hónap ………. nap

Átvevő aláírása:

………………………………………..

Iktatószám:

………………………………………..

Adóazonosító jel:

………………………………………..

I. Adóalany azonosító adatai: (adózó tölti ki)
A díjfizető (kibocsátó):
Neve:

…………………………………………………………..

Szül. helye: ………………..........

szül. ideje:

……………….......................

Anyja neve: …………………………………………………………..
Adószáma:

…………………........ adóazonosító jele:

Bevallást kitöltő

…………………........

neve: ………………........................ telefonszáma: …………………...

II. Díjfizetéssel érintett ingatlan: (adózó tölti ki)
címe:

5055 Jászladány, ………………………. út/ utca/ tér ……….. szám

helyrajzi száma

…..… hrsz.

fogy. azonosító szám:

III. Díjfizetéssel kapcsolatos adatok: (adózó tölti ki)
1. 2018. évben felhasznált (vízmérő alapján mért) vízmennyiség

…..…….. m3

2. külön jogszabály alapján a locsolásra felhasznált vízmennyiség

……….... m3

3. igazoltan technológiai célú, külön mérőórával mért vízfogyasztás

……….... m3

(TRV Zrt. által igazolt, külön mérőórával mért vízfogyasztás után)

(Technológiai célú vízfelhasználás: közszolgáltató, azaz a TRV Zrt. által igazolt
vízmennyiség, amely a kibocsátó által engedéllyel végzett tevékenysége során
veszteség nélkül az előállított termék részévé válik)

4. szennyvízszállításra feljogosított szervezet által számlával igazoltan
elszállított szennyvíz mennyisége (NÜVI által kiállított számla)

…..…….. m3

5. a talajterhelési díj alapja, azaz 1. sor – 2. sor - 3. sor - 4. sor

…..…….. m3

6. a talajterhelési díj egységdíjának mértéke

1.200,- Ft/m3

(2003. évi LXXXIX. törvény 3. számú melléklete)

1,5

7. a területérzékenységi szorzó Jászladány közigazgatási területén
(27/2004. (XII.25.) KvVM rendelet melléklete)

8. a számított talajterhelési díj, azaz 5. sor x 6. sor x 7. sor

…..…….. Ft

Díjkedvezmények (7/2016. (III.29). önkormányzati rendelet 4.§ (4) bekezdése alapján)
9. a 2018.évben keletkezett vízfogyasztás után:

80%-os
díjkedvezmény

IV. 2018. évre fizetendő talajterhelési díj:
10. sor (8.sor x 0,2)

………….Ft

V. Felelősségem tudatában kijelentem, hogy a bevallásban közölt adatok a valóságnak
megfelelnek.
………………………………….., 20…….. év ……..…………..hónap …… nap

………………………………………
adózó vagy képviselője (meghatalmazottja) aláírása

