
 

         Határidő: 2017. március 31. 

 

 
B e v a l l á s 

talajterhelési díj megállapításához 
2016. évre 

 
1. Kibocsátó neve: ………………………………………………………………………………………………… 

2. Adóazonosító jele/adószáma: …………………………………………………………………………………... 

3. Lakcíme/székhelye:……………………………………………………………………………………………... 

    Levelezési címe:………………………………………………………………………………………………… 

4. Magánszemély esetén születési hely és idő:……………………………………………………………………. 

5.A bevallást benyújtó telefonszáma:……………………………..e-mail címe:………......................................... 

6. Fogyasztási hely címe: …………………………………………Helyrajzi száma:............../....../....../…............. 

7. Közüzemi azonosító: …………………………………………………………………………………................ 

8. Bevallás jellege*:                                                    9. Bevallási időszak: 

  Éves bevallás                        2016. …… hó …… naptól  2016. …… hó ……napig 

  Időszakos bevallás                2016. …… hó …… naptól  2016. …… hó ……napig 

10. Talajterhelési díj kiszámítása: 2016.01.01.-2016.12.31. 

 
A 2016. évben a kibocsátó által felhasznált vízmennyiség m3
B Számlával igazolt, elszállított szennyvíz mennyisége m3
C Díjfizetési alap (A – B) m3
D A talajterhelési díj egységmértéke 1.200.-Ft/m3

E Területérzékenységi szorzó 1,5 
F Számított talajterhelési díj (C*D*E) Ft
G Az önkormányzati rendelet szerinti díjkedvezmény összege Ft
H Az önkormányzati rendelet szerinti díjmentesség összege Ft
I A talajterhelési díj számlán fennálló túlfizetés Ft
J díjfizetési kötelezettség (F– G vagy H – I) Ft

 
Amennyiben a talajterhelési díj számláján a fennálló túlfizetés érvényesítése után számlája még 
mindig túlfizetést mutat, arról az alábbiakban rendelkezhet*: 
 

  …………….- Ft túlfizetésemet kérem visszautalni lakcímemre vagy az alábbi   
                                 bankszámlára ……………………………………………………………...  

  A túlfizetésemet kérem átvezetni az alábbiak szerint:  
      ……………… .-Ft-ot talajterhelés díj számláról ………………………………... számlára  
      ……………… .-Ft-ot talajterhelés díj számláról ………………………………... számlára 
      ……………… .-Ft-ot talajterhelés díj számláról ………………………………... számlára 
 

  A túlfizetésemet a később esedékes kötelezettségre kívánom felhasználni. 
 
Kelt, …………..…, ………………….…                          ……………………………… 
 Aláírás 
* A megfelelő négyzetbe tegyen x-et! 
 

Az adóhatóság tölti ki! 

Bevallás érkezett: ………………………………….. 



 
 
Díjfizetővel közös lakásban együttlakó családtagok 
       Név 

(születési név) 
Születési 

 hely 
Születési idő 

Anyja születési 
neve 

Családi 
állapot 

Rokonsági 
fok 

1. ……………… ………… ………….. ….…………… …………. …………..

2. ……………… ………… ………….. ….…………… …………. …………..

3. ……………… ………… ………….. ….…………… …………. …………..

4. ……………… ………… ………….. ….…………… …………. …………..

5. ……………… ………… ………….. ….…………… …………. …………..

6. ……………… ………… ………….. ….…………… …………. …………..
 
 
Jövedelmi adatok 

 

A jövedelmek típusai 
Díjfizető 

(kibocsátó) 
jövedelme 

Díjfizetővel közös lakásban együttlakó 
családtagok jövedelme 

1. 
Munkaviszonyból, munkavégzésre 
irányuló egyéb jogviszonyból 
származó nettó jövedelem és táppénz 

      

2. 
Társas és egyéni vállalkozásból 
származó jövedelem 

      

3. 
Ingatlan, ingó vagyontárgyak 
értékesítéséből, vagyoni értékű jog 
átruházásából származó jövedelem 

      

4. 
Nyugellátás, baleseti nyugellátás, 
egyéb nyugdíjszerű ellátások 

      

5. 

A gyermek ellátásához és 
gondozásához kapcsolódó támogatások
(GYED, GYES, GYET, családi pótlék, 
tartásdíj, stb.) 

      

6. 

Önkormányzat és munkaügyi szervek 
által folyósított rendszeres pénzbeli 
ellátás (álláskeresési ellátások, 
bérpótló juttatás, rendszeres szociális 
segély, rendszeres nevelési segély, 
stb.) 

      

7. 
Föld bérbeadásából származó 
jövedelem 

      

8. 
Egyéb (pl. ösztöndíj, értékpapírból 
származó jövedelem, kis összegű 
kifizetések stb.) 

      

9. Havi nettó jövedelem összesen       

 
 
Egy főre jutó havi nettó jövedelem: ........................... Ft/hó. 
(összes jövedelem / család létszáma) 


