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Bevallás
2020. évi talajterhelési díjról
(A Környezetterhelési díjról szóló 2003. évi LXXXIX. Törvény, valamint
Pomáz Város Önkormányzat 12/2005 (03. 23.) sz. rendelete alapján

Az adózó adatai
Adózó/kibocsátó neve:
Címe:
Levelezési címe:
Születési helye, ideje:
Anyja neve:
Adóazonosító jele, adószáma:
Bevallás kitöltőjének neve, telefonszáma

A díjfizetéssel érintett ingatlan (fogyasztói hely)
Címe:
Helyrajzi száma:
Fogyasztói azonosító:
Csatornabekötés időpontja (amennyiben rákötött)

év

hó

nap

A díjfizetéssel kapcsolatos adatok
1. A felhasznált (vízmérő alapján mért) vízmennyiség 2020.január 1-től december 31-ig*:
2. Külön jogszabály alapján levonható locsolásra felhasznált vízmennyiség:
3. Számlával igazoltan elszállított szennyvíz mennyisége:
4. A talajterhelési díj alapja (1.sor csökkentve a 2. és 3. sor összegeivel)
5. A számított talajterhelési díj: (4.sor x 3600 Ft )
6. Önkormányzati rendelet 80%-os nyugdíjas díjkedvezménye (B/5 * 0,8)
7. Fizetendő talajterhelési díj
(5.sor – 6.sor)

m3
m3
m3
m3
Ft
Ft
Ft

Tájékoztató adatok ( önkormányzati díjkedvezmény (6.pont) igénybevétele esetén)
Nyugdíjas neve:
Nyugdíjas törzsszáma:

Büntetőjogi felelősségem tudatában kijelentem, hogy díjfizetési kötelezettség nem terhel, az ingatlanon
műszakilag nem áll rendelkezésre közcsatorna.**
Kijelentem, hogy a fenti adatok a valóságnak mindenben megfelelnek!
Kelt: __________________ év . ____________hó ______ nap.

_____________________
aláírás

Kitöltési Útmutató
Ezt a bevallást kell kitölteni annak az adózónak, aki a műszakilag rendelkezésre álló közcsatornára nem köt rá, és a helyi vízgazdálkodási
hatósági, illetve vízjogi engedélyezés alapján szennyvízelhelyezést alkalmaz. Amennyiben a közcsatornát év közben helyezik üzembe, a
díjfizetési kötelezettség a közcsatorna üzembe helyezését követő 90. naptól terheli.
1.pont A talajterhelési díj alapja a vízmérő által mért vízfogyasztás m3-ben számított mennyiség, tehát a 2020. év január 1-től
december 31-ig terjedő időszakban fogyasztott teljes vízmennyiséget kell feltüntetni. Kérem, a bevallás mellé csatolni
szíveskedjék az erre az időszakra vonatkozó vízszámlákat.
2.-3. ponthoz:
A vízmérő által mért vízfogyasztás mennyisége csökkenthető:
•
az ivóvízvezeték meghibásodása következtében elszivárgott, a közműves ivóvízellátásáról és a közműves
szennyvízelvezetésről szóló 38/1995. (IV. 5.) Kormány rendelet 2. § 38. pont szerinti szolgáltató által elismert
vízmennyiséggel
•
a közműves ivóvízellátásról és a közműves szennyvízelvezetésről szóló 38/1995. (IV. 5.) Kormány rendelet,
valamint az állami tulajdonú vízközmű igénybevételével összefüggő locsolási kedvezményről szóló 8/2000. (X.18.)
KÖVIM rendelet szerint kiszámított, illetve ezen jogszabályoknak megfelelően érvényesített, locsolási célra
felhasznált vízmennyiséggel
(Locsolási kedvezmény: május 1-jétől szeptember 30-ig terjedő időszakra a csatornahasználati díj felszámításánál a
locsolási célú felhasználás miatt az adott időszakra jutó vízfogyasztás 10%-kal csökkentett mennyisége.)
•
azzal a számlákkal igazolt mennyiséggel, amelyet a kibocsátó szennyvíztárolójából olyan arra feljogosított
szervezettel szállíttat el, amely folyékony hulladék jogszabályi előírások szerinti elhelyezését igazolja
(Kérem a bevallás mellé a számlák fénymásolatát is szíveskedjék csatolni, mert ennek hiányában nem áll módunkban megadni
a kedvezményt.)
5. ponthoz:
Pomáz város területén a talajterhelési díj összege a törvény szabályozása alapján 3600.-Ft/m3.
6. ponthoz:
A helyi önkormányzati rendelet a díj megfizetésére az alábbi kedvezményeket biztosítja:
1. Az egyedül élő nyugdíjszelvénnyel igazolt nyugdíjas, akinek havi nettó jövedelme nem haladja meg a mindenkori öregségi
nyugdíjminimum háromszorosát (85.500,-Ft) mentesül a díj 80%-nak megfizetése alól.
2. Az a nyugdíjszelvénnyel igazolt nyugdíjas házaspár, akinek az egy főre eső havi nettó jövedelme nem haladja meg a
mindenkori öregségi nyugdíjminimum kétszeresét (57.000,-Ft), mentesül a díj 80%-nak megfizetése alól.
Kérem a bevallás mellé nyugdíjszelvényük másolatát is szíveskedjék csatolni, ellenkező esetben nem tudjuk a kedvezményt
biztosítani

**Ha az Ön ingatlana olyan területen fekszik, ahol nem áll rendelkezésre a csatorna, kérem a bevallás ezen sorát aláhúzni, és
aláírásával hitelesíteni szíveskedjék.

