KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ
(Talajterhelési díj bevallásához)

I. pontban : a díjfizető (kibocsátó) személyi adatait kell feltüntetni a személyi okmányoknak /cég
esetén cégkivonatnak/ megfelelően.
II. pontban: kell feltüntetni a talajterhelési díjjal érintett ingatlan címét, helyrajzi számát.
Ha valamely kibocsátó több ingatlannal is érintett, akkor helyrajzi számonként külön-külön kell
bevallást tennie.
III. pontban: csak akkor kel kitölteni, ha az ingatlan tulajdonosa nem azonos a díjfizetővel.
IV. pontban: díjfizetéssel kapcsolatos adatok.
V/1. pontban kell feltüntetni a 2014. évben fogyasztott vízmennyiség m3 adatát. Az adatokat a
rendelkezésre álló számlák, illetve ezek hiányában a Vízműtől (DMRV Zrt.) kért igazolás alapján kell
feltüntetni, amelyet mellékelni kell másolatban a bevalláshoz.
V/2. pontban lehet felsorolni a díjalap csökkentő tételként, a locsolási célú felhasználásra igénybe vett
víz mennyiséget. Fontos, hogy a bevallásban a literben megkapott vízmennyiséget m3-re kell
átszámolni. /1 m3 – 1000 liter/. A kedvezmény igénybevételét a Vízmű által kiadott igazolással, vagy
a számlán megjelenő levonás miatt a számla másolatával kell a bevallás mellékleteként igazolni.
V/3. pontban kell feltüntetni a szennyvíztárolóból adott időszakban elszállított szennyvíz mennyiségét.
Az elszállított szennyvízmennyiséget a munkalappal vagy számlával kell igazolni, melyet a szolgáltató
az elszállításkor állít ki a ténylegesen elszállított mennyiségről.
V/4. pont: nincs ilyen az önkormányzatnál, nem kell tölteni.
V/5. pontban kell meghatározni a talajterhelési díj alapját (az V/1. pontban feltüntetett
vízmennyiségből le kell vonni a V/2. és V/3. pontban szereplő adatokat.
V/6-7. pontokat kitölteni nem kell.
V/8. pontban kell feltüntetni az éves talajterhelési díj mértékét, amelyet egy egyszerű szorzás
elvégzése után kell feltüntetni, az 5, 6, 7. sorának szorzataként.
V/9. pontban kel feltüntetni az önkormányzati rendelet szerinti díjkedvezményt.
Az önkormányzati rendelet díjkedvezményt biztosít az alábbi esetekben:
(1)
A kibocsátó a talajterhelési díj összegéből 50 %-os kedvezményben részesül,
amennyiben a családban az egy főre jutó jövedelem a nyugdíjminimum nyolcszorosa (228.000,Ft) alatt van. Kedvezmény igénybevételéhez minden esetben csatolni kell az együtt élők 3
hónapnál nem régebbi nettó JÖVEDELMIGAZOLÁSAIT!

(2)
Az (1) bekezdésen felül további 50 %-os kedvezményben részesül az egyedül élő,
nyugdíjas személy, aki a tárgyévet megelőző év december 31-ig a reá irányadó nyugdíjkorhatárt
betöltötte.
Kedvezmény igénybevételéhez minden esetben csatolni kell az Országos Nyugdíjbiztosító által
év elején kiküldött 2014. évi nyugdíjösszesítőt (nagy zöld nyugdíjszelvény)
V/10. pontban a Fizetendő talajterhelési díjat kell kiszámolni úgy, hogy az V/8. pontban számított
éves talajterhelési díjból le kell vonni az V/9. pontban számított díjkedvezményt
(Az V/10 pontban kiszámított összeget kell befizetni a bevallás benyújtásával egyidejűleg az
Önkormányzat Talajterhelési díj befizetési számlájára átutalással (63800070-10004957) vagy a
takarékszövetkezeti csekken)

