35/2008. (XII.31.) PM rendelet alapján

BEVALLÁS
a helyi vízgazdálkodási hatósági jogkörbe tartozó szennyvízelhelyezéshez kapcsolódó

talajterhelési díjhoz
Benyújtandó a Fertőrákos Községi Önkormányzat Adóhatóságához.

201___. évről
I.

Bevallási időszak: 201__. ___ hó ___ naptól

201__. ___ hó ___ napig

II. Díjfizető adatai
A díjfizető (kibocsátó) Neve:_____________________________________________________________________________
Születési helye, ideje :__________________________ város/község, __________év_______hó_____nap
Anyja születési családi és utóneve:________________________________________________________________________
Adóazonosító jele:____________________Adószáma (vállalkozás esetén):____________________
Vállalkozás statisztikai számjele:________________ - __________ - _________ - ______
Lakóhelye: ___________________________________________________________________________________________
Levelezési címe: (Amennyiben eltér a lakóhelytől)____________________________________________________________
Telefonszáma: ________________________________________________________________________________________
III. A díjfizetéssel érintett ingatlan címe:
9421 Fertőrákos, ______________________________________________________________________________________
Helyrajzi száma: _________
IV. Az ingatlan tulajdonosának (akkor kell kitölteni, ha nem azonos a díjfizetővel!):
Neve :______________________________________________________________________________________________
Születési helye, ideje:__________________________________________________________________________________
Anyja születési családi és utóneve:________________________________________________________________________
Levelezési címe: ______________________________________________________________________________________
V. Nyilatkozat (Amennyiben ezt a pontot kitölti, a VI. pontot hagyja üresen)
2003. évi LXXXIX. Törvény 11. § (1) bekezdése értelmében talajterhelési díjfizetési kötelezettség nem terhel, mert
műszakilag nem áll rendelkezésre közcsatornára való rákötési lehetőség.
Fertőrákosi Községi Önkormányzat Képviselőtestületének 4/2017. (II. 21.) számú rendeletének 1. §-a alapján.
a) Egyedülálló öregségi nyugdíjas vagy egyedülálló rokkantsági ellátásban/rokkantsági járadékban részesülő személy vagyok.
b) nem egyedülálló, öregségi nyugdíjban részesülő vagy rokkantsági ellátásban/rokkantsági járadékban részesülő személy
vagyok, akinek a családjában a vele együtt élő személyekre vonatkozóan az egy főre eső jövedelem nem haladja meg az
öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének a háromszorosát.
c) Jogerős építési engedélyemet, 2016. vagy 2017. évben szereztem és ingatlanomon építkezem, rendelkezem vezetékes
ivóvízzel, de a műszakilag rendelkezésre álló közcsatornára nem kötöttem rá.

VI. A díjfizetéssel kapcsolatos adatok: (Amennyiben az V. pontban nem nyilatkozott)
1. A tárgyévben felhasznált (vízmérő alapján mért) vízmennyiség :
_________ m³
2. Szennyvízszállításra feljogosított szervezet által igazoltan elszállított
szennyvíz mennyisége:

_________ m³

3. A talajterhelési díj alapja (1.sor – 2. sor):

_________ m³

4. A talajterhelési díj egységmértéke:
5. Területérzékenységi szorzó:

1200,-Ft/ m³
3

6. A számított, fizetendő talajterhelési díj (3.sor x 4.sor x 5.sor):

_________ Ft

Felelősségem tudatában kijelentem, hogy a bevallásban közölt adatok a valóságnak megfelelnek.
Fertőrákos, ________év _______hó_______nap
___________________________________
díjfizető vagy képviselője(meghatalmazottja) aláírása

