BEVALLÁS

Polgármesteri Hivatal Dorog
Érkezett:
Melléklet:

Dorog Város illetékességi területén
a helyi vízgazdálkodási hatósági jogkörbe tartozó
szennyvízelhelyezéshez kapcsolódó
talajterhelési díjhoz

Szám:

Előadó:

2020. év
(Benyújtandó Dorog Város önkormányzati adóhatóságához 2021. március 31-ig)
I. A díjfizető (kibocsátó):
Neve, (nők esetében leánykori és családi név is):

l
Születési helye: ll

Ideje:

Anyja születési családi és utóneve:

év

hó

nap

k

Adószáma:

Adóazonosító jele:

Statisztikai számjele:
város
község

Lakóhelye: k
közterület
neve

közterület
jellege

hsz.

ép.

lh.

em.

ajtó
város
község

Levelezési címe: k
közterület
neve

közterület
jellege

hsz.

ép.

lh.

em.

ajtó

Telefonszáma:___________________________________, e-mail címe: ____________________________________

II. A díjfizetéssel érintett ingatlan:
város
község

Címe: k
közterület
neve

Helyrajzi száma:

közterület
jellege

hsz.

ép.

lh.

em.

ajtó

Bevallási időszak: 2020. január 1-től _______________________hó_____ig

___

III. Az ingatlan tulajdonosának (Akkor kell kitölteni, ha nem azonos a díjfizetővel.):
Neve (cégneve): nők esetében leánykori és családi név is:
Születési helye: ll

ll

Ideje:

Anyja születési családi és utóneve:

év

hó

nap

k
város
község

Levelezési címe: k
közterület
neve

közterület
jellege

hsz.

ép.

lh.

em.

ajtó

IV. A díjfizetéssel kapcsolatos adatok
1. A tárgyévben felhasznált (vízmérő alapján mért) vízmennyiség:
2. Külön jogszabály alapján a locsolásra felhasznált vízmennyiség:
3. Szennyvízszállításra feljogosított szervezet által igazoltan elszállított szennyvíz mennyisége:
4. A talajterhelési díj alapja (1. sor csökkentve a 2.;3. sorok összegével):
5. A talajterhelési díj mértéke:
6. A számított talajterhelési díj: (4. sor * 5. sor * 1,0)
7. Fizetendő talajterhelési díj:

m3
m3
m3
m3

3600 Ft/m

Ft
Ft

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

év

hó

nap

az adózó vagy képviselője (meghatalmazottja) aláírása

Kitöltés előtt kérjük szíveskedjék a tájékoztatót elolvasni!

3

Tájékoztató
A környezetterhelési díjról szóló 2003. évi LXXXIX. törvény továbbiakban: Ktd. tv.) alapján 2004.
július 1-jétől lépett hatályba a talajterhelési díjfizetési kötelezettség. A Ktd. tv. 11. §-a szerint a
talajterhelési díjfizetési kötelezettség azt a kibocsátót terheli, aki a műszakilag rendelkezésre
álló közcsatornára nem köt rá és a helyi vízgazdálkodási hatósági jogkörbe tartozó
szennyvízelvezetést alkalmaz.
A talajterhelési díjfizetési kötelezett kibocsátó a törvény alapján megállapított talajterhelési díjnak
2004. és 2005. évben a 20 %-át, 2006. évben 50 %-át, 2007. évben 75 %-át, 2008. évben 90 %-át,
2009. évtől 100 %-át köteles megfizetni.
Bevallási időszak:
- amennyiben 2020. év folyamán nem kötött rá a közcsatornára: 2020. 01. 01. - 2020. 12. 31.
- amennyiben a közcsatornára való rákötés 2020. év folyamán megtörtént: 2020. 01. 01. - és a
rákötés időpontja.
A talajterhelési díj alapja és kiszámítása
1. Felhasznált víz mennyisége a tárgyévben (m3), vagyis az Északdunántúli Vízmű Zrt-től kapott
vízmennyiség (a megküldött vízdíjszámlákból összesítve), korrigálva az alábbi csökkentő
tételekkel:
2. Külön jogszabály szerint locsolási célú felhasználásra figyelembe vett vízmennyiség (m3).
Ezen kedvezmény igénybevétele esetén a bevalláshoz az Északdunántúli Vízmű Zrt. igazolását
csatolni szükséges!
3. Szennyvízszállításra feljogosított szervezet: Vikom Trans Kft. (2800 Tatabánya, Táncsics M. út
1.; Telefon: 06-34-316-347) által igazoltan elszállított szennyvíz mennyisége (m3) –
igénybevétel esetén a bevalláshoz az igazolást csatolni szükséges!
4. A talajterhelési díj alapja (m3): az 1. sorból levonva a 2. és 3. sorban lévő adat.
5. A talajterhelési díj mértéke: a törvény szerinti egységdíj 1200 Ft/m3 szorozva a
területérzékenységi szorzóval. Dorogon a területérzékenységi szorzó 3.
(1200 x 3 = 3.600,- Ft/m3)
6. Számított talajterhelési díj: 4. sor x 5. sor x 1.0 mivel 2020-ban a díj 100 %-át kell
befizetni.
7. Fizetendő talajterhelési díj: Megegyezik a 6. pont szerinti számított adó összegével.
A bevallás kitöltése és egy példányának hivatalunkhoz határidőben történő megküldése 0 m3
fogyasztás esetében is fennáll!
A 2020-as évre a megállapított talajterhelési díjat kell 2021. március hó 31-ig befizetni Dorog
Város Önkormányzatának 11740023-15385743-03920000 számú Talajterhelési díj beszedési
számlája javára.
Tájékoztatjuk, hogy a helyi vízgazdálkodási hatósági jogkörbe tartozó szennyvízelhelyezéshez
kapcsolódó talajterhelési díj az önkormányzat környezetvédelmi alapjának bevételét képezi, és ezt
az önkormányzat a talaj, valamint a felszín alatti víz mennyiségi, minőségi védelmére használhatja
fel.

