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BEVALLÁS
a helyi vízgazdálkodási hatósági jogkörbe tartozó szennyvízelhelyezéshez
kapcsolódó talajterhelési díjról ……….. évről

I. A díjfizető (kibocsátó):
Neve (cégneve): ll
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.

közterület
neve

Telefonszáma:

ajtó
város
község

Levelezési címe: k
közterület
jellege

hsz.

ép.

lh.

em.

ajtó

________________________ e-mail címe: _____________________________

II. A díjfizetéssel érintett ingatlan:
város
község

Címe: k
közterület
neve

Helyrajzi száma:

__/

__/

közterület
jellege

hsz.

ép.

lh.

em.

ajtó

__/

III. Az ingatlan tulajdonosa: (Akkor kell kitölteni, ha nem azonos a díjfizetővel)
Neve (cégneve):ll
Születési helye: ll
Anyja születési családi és utóneve:

Ideje:

év

hó

nap

k
város
község

Levelezési címe: k
közterület
neve
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közterület jellege

hsz.

ép.

lh.
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em.

ajtó

IV. A díjfizetéssel kapcsolatos adatok
1. A tárgyévben felhasznált (vízmérő alapján mért) vízmennyiség:
(Ha vízmérő nem áll rendelkezésre, akkor az önkormányzat rendelete szerinti
átalány-vízmennyiséget kell beírni)

m3

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 önkormányzatnak kell előzetesen beírni)

3

8. A számított talajterhelési díj: (5.sor x 6.sor x 7.sor)

Ft

9. Az önkormányzati rendelet szerinti díjkedvezmény:

Ft

10. Fizetendő talajterhelési díj:

Ft

V. A talajterhelési díj megfizetése alóli mentesség:
Hajdúszoboszló Város Önkormányzata Képviselő-testületének 28/2004. (XII.16.) számú rendelete alapján a
talajterhelési díj megfizetése alól mentes vagyok az alábbi ok miatt (a mentességi jogcíme x-szel
megjelölendő):
 a tárgyévben időskorúak járadékában részesültem
 a tárgyévben rokkantak rendszeres szociális segélyében részesültem
 a tárgyévben legalább 6 hónapig aktívkorú nem foglalkoztatott rendszeres szociális segélyében részesültem
 a tárgyévben rehabilitációs járadékban illetve időskorúak nyugdíjában részesültem, vagy rendszeres
jövedelemmel nem rendelkeztem, és az egy főre eső jövedelem a családban nem haladta meg az öregségi
nyugdíj legkisebb összegének 80 %-át, vagy egyedül élés esetén annak 120 %-át.

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

helység

év

hó

na
p

P.H.

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. A jelen adóbevallást ellenjegyzem: ________________________________________________________
2. Adótanácsadó, adószakértő neve: _________________________________________________________
3. Adóazonosító száma: ___________________________________________________________________
4. Bizonyítvány / igazolvány száma: __________________________________________________________
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ÚTMUTATÓ
a helyi vízgazdálkodási hatósági jogkörbe tartozó szennyvízelhelyezéshez
kapcsolódó talajterhelési díjról szóló bevalláshoz

1./ A talajterhelési díjfizetési kötelezettség
A környezetterhelési díjról szóló (2004. január 1-től hatályos) 2003. évi LXXXIX.
törvény (a továbbiakban: Ktd.) 21/A. § (2) bekezdésében foglaltaknak megfelelően
Hajdúszoboszló Város Önkormányzatának Képviselőtestülete megalkotta a
28/2004.(XII.16.) ÖR. számú talajterhelési díjról szóló rendeletét, amely 2005. január
1-től hatályos.
A Ktd. 11. § (1) bekezdése értelmében „a talajterhelési díjfizetési kötelezettség azt a
kibocsátót terheli, aki a műszakilag rendelkezésre álló közcsatornára nem köt rá és
helyi vízgazdálkodási hatósági, illetve vízjogi engedélyezés hatálya alá tartozó
szennyvízelhelyezést, ideértve az egyedi zárt szennyvíztározót is, alkalmaz.
Amennyiben a közcsatornát év közben helyezik üzembe, a díjfizetési kötelezettség a
kibocsátót a közcsatorna üzembe helyezését követő 90. naptól terheli.”
Nem terheli díjfizetési kötelezettség azt a kibocsátót, aki külön jogszabályok szerint
egyedi szennyvízelhelyezési kislétesítményt, illetve egyedi szennyvíztisztító
kisberendezést alkalmaz.
2./ Bevallás
A talajterhelési díjat a kibocsátónak kell megállapítania, bevallania és megfizetnie
(önadózás) a tárgyévet követő év március 31-éig.
3./ A talajterhelési díj kiszámítása
A talajterhelési díj összegét az egységmérték a területérzékenységi szorzó és a
díjfizetési alap határozza meg.
Az egységdíj a Ktd. 12. § (3) bekezdése alapján 2012. február 1-től: 1.200,-Ft/ m3.
A területérzékenységi szorzókat a Ktd. 3. számú mellékletében található 1. számú
táblázat tartalmazza. Hajdúszoboszló esetében a területérzékenység szorzó: 3.
A díjfizetési alap a Ktd. 12. § (2) bekezdése értelmében a szolgáltatott, vagy egyedi
vízbeszerzés esetén a méréssel igazolt felhasznált, illetve mérési lehetőség
hiányában az átalány alapján meghatározott víz mennyisége, csökkentve a külön
jogszabály szerinti locsolási célú felhasználásra figyelembe vett víz mennyiségével.
A talajterhelési díj alapja csökkenthető azzal a számlákkal igazolt mennyiséggel,
amelyet a kibocsátó szennyvíztárolójából, olyan arra feljogosított szervezettel
szállíttat el, amely a folyékony hulladék jogszabályi előírások szerinti elhelyezését
igazolja.
A talajterhelési díj alapja csökkenthető továbbá a locsolási célú vízhasználatot
szolgáló mellékvízmérőben mért víz mennyiségével. Hajdúszoboszló város
közigazgatási területén mellékvízmérő felszerelését a Hajdúkerületi és Bihari
Víziközmű Szolgáltató Zrt-nél (4200 Hajdúszoboszló, Bethlen u. 2.) lehet igényelni.
2
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4./ A megfizetés módja
A talajterhelési díjat Hajdúszoboszló Város Önkormányzata 11738084-1537274103920000. számú talajterhelési díj beszedési számlájára kell megfizetni a tárgyévet
követő év március 31-éig.
5./ A talajterhelési díj megfizetése alóli mentesség
Hajdúszoboszló Város Önkormányzata Képviselőtestületének a talajterhelési díjról
szóló 28/2004. (XII.16.) számú rendeletének 4. § (1) bekezdése alapján:
„A helyi vízgazdálkodási hatósági jogkörhöz kapcsolódó talajterhelési díjra
vonatkozóan mentességben részesülnek azon kibocsátók, akik a tárgyévben:
I./ a./ időskorúak járadékában vagy
b./ rokkantak rendszeres szociális segélyében vagy
c./ legalább 6 hónapig aktívkorú nem foglalkoztatott rendszeres szociális
segélyében részesültek.
II./ rehabilitációs járadékban illetve időskorúak nyugdíjában részesültek, vagy
rendszeres jövedelemmel nem rendelkeztek, ha az egy főre eső jövedelem nem
haladta meg az öregségi nyugdíj legkisebb összegének 80 %-át, egyedül élő esetén
120 %-át.”
6./ Egyéb rendelkezések
A talajterhelési díj megfizetésére, bevallására, az ehhez kapcsolódó
jogkövetkezményekre, a megállapításához és a beszedéséhez való jog elévülésére,
pénzügyi ellenőrzésére, valamint végrehajtására a Ktd.-ben nem szabályozott
kérdésekben az adózás rendjéről szóló törvény rendelkezéseit kell alkalmazni.
A
beszedett
talajterhelési
díj
Hajdúszoboszló
Város
Önkormányzata
környezetvédelmi alapjának bevételét képezi.
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