BUDAPEST FŐVÁROS XVIII. KERÜLET
PESTSZENTLŐRINC-PESTSZENTIMREI POLGÁRMESTERI HIVATAL

GAZDASÁGI FŐOSZTÁLY
Adó Osztály
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B E VA L L Á S
A helyi vízgazdálkodási hatósági jogkörbe tartozó szennyvízelhelyezéshez kapcsolódó talajterhelési díjhoz
20……..évről
(Benyújtandó a Budapest Főváros XVIII. kerület Pestszentlőrinc-Pestszentimre Önkormányzat Adó Osztályához)

I. A díjfizető (kibocsátó):
Neve: _____________________________________________________________________________
Születési helye: ________________________________Ideje:

 év  hó nap

Anyja születési és családi és utóneve: ___________________________________________________
Adószáma:

 -  - 

Adóazonosító jele:



Statisztikai számjele:
Lakóhelye:



 _________________________________________________ város, község

_____________ közterület ___________ közterület jellege ____ hsz. ____ ép. ____ lh. __ em. ___ ajtó
Levelezési címe:

 _____________________________________________ város, község

_____________ közterület ___________ közterület jellege ____ hsz. ____ ép. ____ lh. __ em. ___ ajtó
Telefonszáma: __________________________ Email címe: _________________________________

II. A díjfizetéssel érintett ingatlan adatai:
Címe:

 _____________________________________________________ város, község

_____________ közterület ___________ közterület jellege ____ hsz. ____ ép. ____ lh. __ em. ___ ajtó
Helyrajzi száma: ____________________ / _______________ / _______________ / _____________
III. Az ingatlan tulajdonosának (akkor kell kitölteni, ha nem azonos a díjfizetővel):
Neve (cégneve): ____________________________________________________________________
Születési helye: _______________________________Ideje:

 év  hó nap

Anyja születési és családi és utóneve: __________________________________________________
Levelezési címe:

 ____________________________________________ város, község

_____________ közterület ___________ közterület jellege ____ hsz. ____ ép. ____ lh. __ em. ___ ajtó

IV. A díjfizetéssel kapcsolatos adatok
1. A tárgyévben felhasznált (vízmérő alapján mért) vízmennyiség:

________________ m3

(Ha vízmérő nem áll rendelkezésre, akkor az önkormányzat rendelete szerinti átalány-vízmennyiséget kell beírni!)

2. Külön jogszabály alapján a locsolásra felhasznált vízmennyiség:

________________ 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:

1.200 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. Büntetőjogi felelősségem tudatában kijelentem, hogy a bevallásban közölt adatok a valóságnak
megfelelnek.

___________________
helység

  
év

hó

nap

____________________________________
az adózó vagy képviselője
(meghatalmazottja) aláírása

Ha az adóbevallást az adózó helyett annak képviselője (meghatalmazottja) nyújtja be, jelölje X-szel:
Az önkormányzati adóhatósághoz bejelentett, a bevallás aláírására jogosult állandó meghatalmazott
Meghatalmazott (meghatalmazás csatolva)
Az önkormányzati adóhatósághoz bejelentett pénzügyi képviselő

1. Jelen adóbevallást ellenjegyzem: ________________________________________________
2. Adótanácsadó, adószakértő neve: ________________________________________________
3. Adóazonosító száma: _________________________________________________________
4. Bizonyítvány, igazolvány száma: ________________________________________________

Kitöltési útmutató a talajterhelési díjról szóló bevalláshoz
Tisztelt Adózó!
A környezetterhelési díjról szóló 2003. évi LXXXIX. törvény (továbbiakban: Ktd.) 11. §-a szerint a
talajterhelési díj fizetési kötelezettség azt a kibocsátót terheli, aki a műszakilag rendelkezésre álló
közcsatornára nem köt rá és helyi vízgazdálkodási hatósági szennyvízelhelyezést – ide értve azt is,
aki egyedi zárt (vagy elszivárgó) szennyvíztározót – alkalmaz.
A bevallási nyomtatvány I. blokkjában a díjfizető (kibocsátó) adatait kell feltüntetni.
A II. blokkban annak az ingatlannak a címét és helyrajzi számát kell megadni, ahol a vízfogyasztás
történik.
A III. blokk adatait csak abban az esetben kell kitölteni, ha az előző pontban említett ingatlan
tulajdonosa nem egyezik meg azzal, aki a talajterhelési díjat fogja megfizetni.
IV. blokk:
1. pont: A díj alapja a szolgáltatott, vagy egyedi vízbeszerzés esetén a méréssel igazolt felhasznált,
illetve mérési lehetőség hiányában az átalány alapján meghatározott víz mennyisége.
Az átalány számítása az önkormányzat rendelete alapján: 95 liter / fő / nap.
Nem kell figyelembe venni a szennyvíz mennyiségének meghatározásánál
- azt a szennyvíz mennyiséget, ami a vízügyi felügyelet engedélye alapján önálló
szennyvízelhelyező műben, vagy befogadóban nyert elhelyezést,
- azt a szennyvíz mennyiséget, amelynek a szennyvízelvezető műbe vezetését minőségi vagy egyéb
okok miatt az illetékes hatóság megtiltotta, és elhelyezését a fogyasztó igazolta,
- azt a vízmennyiséget, amely az ivóvízvezeték meghibásodása következtében – igazoltan és a
Fővárosi Vízművek Zrt. által elfogadottan - a környezetben elszivárgott,
- a külön jogszabály felhatalmazása alapján kihirdetett jogszabályok szerint az év meghatározott
időszakában locsolási célú felhasználásra figyelembe vett ivóvíz mennyiséget, amely nem lehet
kevesebb, mint az adott időszakhoz tartozó vízhasználat 10%-a
- a házi ivóvízvezeték hálózatra, a szolgáltató és a fogyasztó írásbeli megállapodása, illetőleg a
szolgáltató hozzájárulása szerint telepített mellékvízmérőn mért elkülönített locsolási
vízhasználatot.
2. pont: A felhasznált víz mennyisége csökkenthető a külön jogszabály szerinti locsolási célú
felhasználásra figyelembe vett víz mennyiségével.
A 72/2013. (X.14.) Főv. Kgy. rendelet 18.§-a szerint május 1-től október 31-ig terjedő időszakra a
csatornahasználati díj felszámításánál a locsolási célú felhasználás miatt az adott időszakra jutó
vízfogyasztás 10%-kal csökkentett, korrigált mennyiségét kell figyelembe venni.
Locsolási célú felhasználást a díjfizető csak abban az esetben vonhat le, ha a bevalláshoz a Fővárosi
Vízművek Zrt. igazolását csatolja! Amennyiben igazolást nem csatol be, a kedvezmény nem
kerülhet levonásra!
3. pont: A talajterhelési díj alapja csökkenthető továbbá azzal a számlákkal igazolt
vízmennyiséggel, amelyet a kibocsátó szennyvíztárolójából olyan arra feljogosított szervezettel
szállíttat el, amely a folyékony hulladék jogszabályi előírások szerinti elhelyezését igazolja.
Budapest Főváros XVIII. kerület Pestszentlőrinc-Pestszentimre Önkormányzata illetékességi
területén ezt a feladatot a Fővárosi Településtisztasági és Környezetvédelmi Kft. (FTSZV Kft.), mint
szolgáltató látja el. A csökkentés igénybevételéhez az igazolás csatolása szükséges.

4. pont: önkormányzati rendeletünk mentes vízmennyiséget nem határozott meg, így ebben a sorban
„0 m3” szerepel.
5. pont: a talajterhelési díj alapját kell megadni, azaz a felhasznált vízmennyiség csökkentve a
locsolásra felhasznált vízmennyiséggel, valamint az elszállított szennyvíz mennyiségével.
6. pont: a Ktd. 12.§ (3) bekezdése a talajterhelési díj egységdíjának mértékét m3-enként 1 200.Ftban állapította meg.
7. pont: a 27/2004.(XII.25.) KvVM rendelet határozza meg a felszín alatti víz szempontjából
fokozottan érzékeny, érzékeny, kevésbé érzékeny területeket. Ennek megfelelően Budapest Főváros
XVIII. kerület Pestszentlőrinc-Pestszentimre Önkormányzat illetékességi területén 1,5
területérzékenységi szorzó alkalmazandó.
8. pont: a talajterhelési díj mértékét a talajterhelési díj meghatározott alapja (a fogyasztott víz
mennyisége) a meghatározott egységdíj (1200.- Ft) valamint a település közigazgatási területére
vonatkozó területérzékenységi szorzó (1,5) határozza meg.
1.200.- Ft (talajterhelési díj mértéke) * 1,5 (területérzékenységi szorzó) = 1.800.- Ft.
9. pont: az önkormányzati rendelet díjkedvezményt nem határozott meg.
10. pont: A kedvezmények levonása után keletkezett talajterhelési díj összege.
A díjkötelezettséget önadózással kell teljesíteni, azaz a kibocsátónak kell azt bevallani.
A díjat a Budapest Főváros XVIII. kerület Pestszentlőrinc-Pestszentimre Önkormányzat K&H Bank
Zrt-nél vezetett 10401024-00031194-00000000 számú talajterhelési díj beszedési számlájára kell
megfizetni.
Levél cím: 1184 Budapest, Üllői út 400.
Telefonszám: 1/296-1300* 1932; 1130; 1942 mellék

