
Adóhatóság tölti ki ! 
Érkezett: ………………….. 
                .…………………. 
                       aláírás 
 

BEJELENTÉS 
vállalkozó részéről a 2013.  évre fizetendő talajterhelési díjelőleg megállapításához, a 

jászszentandrási Önkormányzat  17/2006./XII.27./ számú rendelete alapján. 
 
1. A talajterhelési díjelőleg fizetésére kötelezett ( a továbbiakban : kibocsátó ) elnevezése, 

rövidített cégneve:  
 
2.   Adószáma:………………………………………………………………………………… 
3. Címe:………………………………………………………………………………………. 
4. Székhelye:…………………………………………………………………………………. 
5. Telephelye:………………………………………………………………………………… 
6. Létesítő okiratának ( alapító okirat, létesítő okirat, társasági-társulati szerződés, 

alapszabály ) keltét és számát:  
7. Képviselőjét, a gazdasági társaság, közhasznú társaság, egyesülés vezető 

tisztségviselőinek nevét, lakóhelyét:  
8. Könyvvizsgálójának ( ha a könyvvizsgáló gazdálkodószervezet, az adott gazdasági 

társaság vizsgálatáért személyében  is kijelölt felelősének) nevét, lakóhelyét, adóazonosító 
számát:  

9. Gazdálkodási formáját, tevékenységének felsorolását, a cég által a létesítő okiratban 
megjelölt tevékenységi köröket a Központi Statisztikai Hivatal által kiadott nómenklatúra 
szerint:  

10. A jogi személyiség nélküli gazdasági társaság, a korlátolt felelősségű társaság, az 
egyesülés, valamint a közös vállalat tulajdonosának  ( tulajdonosainak ) cégnevét ( nevét ), 
székhelyét ( telephelyeit, lakóhelyét), adóazonosító számát:  

11. Könyvvezetésének módját, iratai őrzésének helyét, ha az nem azonos az adózó 
székhelyével vagy lakóhelyével:  

12. Jogelődjét és jogelődjének adóazonosító számát:  
13. Az önálló tevékenységet folytató magánszemély tevékenysége gyakorlását, körülményét  

(fő-, mellékfoglalkozás, nyugdíj melletti kiegészítő tevékenység ): 
14. Fogyasztási hely címe:……………………………………………………………………… 
15. Statisztikai számjele:  
16. A kibocsátó által 2013.01.01-től rákötésig fogyasztott teljes vízmennyiség …………m3.   
17. Csökkentő tényezők:  

a) Elszivárgott víz mennyisége ( jegyzőkönyv alapján ) …………….. m3. 
18. A talajterhelési díj alapja ( 16. pontban foglalt vízmennyiségből le kell vonni a 17. 

pontban  foglalt vízmennyiséget:    (A) ……….m3 
 

Talajterhelési díj egységdíjának mértéke                        (E)  1200 Ft/m3 

 
Területérzékenységi szorzó ( 1,5 )                                  (T) adóhatóság tünteti fel 

 
 
19. 2013. 01.01-től rákötésig tényleges kibocsátási adatok alapján  számított talajterhelési díj    
 

mértéke                                                                        A x E x T  ……………. Ft 



 
20. A 2013. évre képzett talajterhelési díjat a kibocsátónak kell megállapítania, bevallania és   

megfizetnie. 
A bejelentésben feltüntetett bármely adatban történt változást 15 napon belül e 
nyomtatványon be kell jelenteni az adóhatóságnál  ! 
 
 
Jászszentandrás,  20..…..év ………………………hó……nap 
 
 
 
       ………………………………….. 
                           aláírás 


