BEVALLÁS
a helyi vízgazdálkodási hatósági jogkörbe tartozó szennyvízelhelyezéshez kapcsolódó
2022. évi talajterhelési díjfizetési kötelezettségről
Határidő: 2023. március 31.

Szalántai Közös Önkormányzati Hivatal Pogányi Kirendeltség – Adóügy
7666. Pogány, Széchenyi u. 12.
Tel./Fax: 72/425-465
e-mail: ado@szalanta.hu
Az adóhatóság tölti ki!
Benyújtás, postára adás napja: ………………………………… Az adóhatóság
Átvevő aláírása: …………………………………………………….... ügyirat száma:……….…………………....................
Az űrlap mezőit kérjük nyomtatott nagybetűkkel, olvashatóan kitölteni!
A *-gal jelölt mezők kitöltése kötelező!

I. Díjfizető (kibocsátó)*:
Neve: ……………………………………………………………………………………………………………………………………….
Születési családi és utóneve:………………………………………………………………………………………………………
Születési helye: ………………………………………………….………………, ideje:

év

hó

nap

Anyja születési családi és utóneve: …………………………………………………………………………………………….
Adóazonosító jele:

Adószáma:

Statisztikai számjele:
Lakóhelye, székhelye:

……………………………………………………………….……………….város/község

………………………………………………….……….

közterület ………………..…… közterület jelleg ……….…… hsz.

Telefonszáma: ………………………………………………………………………………………………………………………..…

II. Díjfizetéssel érintett ingatlan*:
Címe:

……………………………………………………………….……………….város/község

………………………………………………….……….

közterület ………………..…… közterület jelleg ……….…… hsz.

Helyrajzi száma: ………………/……………… Fogyasztó azonosító szám:

III. Az ingatlan tulajdonosának* (Akkor kell kitölteni, ha nem azonos a díjfizetővel.):
Neve: ……………………………………………………………………………………………………
Születési családi és utóneve:…………………………………………………………………………….
Születési helye: ………………………………………………….………………, ideje:

év

hó

nap

Anyja születési családi és utóneve: …………………………………………………………………………………………….
Adóazonosító jele:
Lakóhelye, székhelye:

Adószáma:
……………………………………………………………….……………….város/község

………………………………………………….……….

közterület ………………..…… közterület jelleg ……….…… hsz.

Telefonszáma: ………………………………………………………………………………………………………………………..…

V. Díjfizetéssel kapcsolatos adatok*:
Bevallott időszak:

év

hó

naptól

év

hó

napig

m3

1. A tárgyévben felhasznált (vízmérő alapján mért) vízmennyiség:
2. A locsolásra felhasznált vízmennyiség:

m3

[13/2015.(XI.25.) R. 4.§ (2) bekezdése, 6 havi átlag 10%-a]:

3. Szennyvízszállításra feljogosított szervezet által igazoltan elszállított
szennyvíz mennyisége:
4. Az önkormányzat rendelet szerinti mentes vízmennyiség:
[13/2015.(XI.25.) R. 5.§ (3) bekezdése, csak rákötés esetén]:

m3
m3
m3

5. A talajterhelési díj alapja [(1.sor csökkentve a 2.;3.;4.sorok összegével)(A=díjfizetési alap)]:

1.200,-Ft/ m3

6. A talajterhelési díj egységmértéke [E= egységdíj]:
7. Területérzékenységi szorzó mértéke [T= 27/2004.(XII.25.) KvVM.rendelet alapján]:

1,5

8. A számított talajterhelési díj [(5.sor * 6.sor * 7.sor) (A * E * T)]:

,-Ft

9. Az önkormányzati rendelet szerinti díjmentesség [13/2015.(XI.25.) R. 5.§ (2)]:

,-Ft

10. Bevalláskor megfizetendő talajterhelési díj (8.sor csökkentve 9.sor összegével):

,-Ft

Felelősségem tudatában kijelentem, hogy a közölt adatok a valóságnak megfelelnek!
Kelt:……………......................,

év

hó

nap

…………………………………………………….

díjfizető aláírása
POGÁNY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATI KÉPVISELŐTESTÜLET 13/2015.(XI.25.) számú rendelete a talajterhelési díjról
1. A rendelet hatálya
1. § E rendelet hatálya kiterjed arra a környezethasználóra (továbbiakban: kibocsátó), aki Pogány község közigazgatási területén kiépített, műszakilag rendelkezésre álló közcsatornára nem
köt rá és a környezetbe - helyi vízgazdálkodási hatósági engedélyhez kötött környezethasználata során - a környezet terhelésével járó anyagot bocsát.
2. § A talajterhelési díjfizetési kötelezettsége azt a kibocsátót terheli, aki a műszakilag rendelkezésre álló közcsatornára nem köt rá, és helyi vízgazdálkodási hatósági (ill. vízjogi)
engedélyezés alapján szennyvízelhelyezést alkalmaz.
3.§ E rendelet 5. § (2) bekezdésének alkalmazásában vagyon az a hasznosítható ingatlan, jármű, továbbá vagyoni értékű jog, amelynek
a) külön-külön számított forgalmi értéke, illetőleg összege az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének a harmincszorosát, vagy
b) együttes forgalmi értéke az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének a nyolcvanszorosát
meghaladja, azzal, hogy a szociális rászorultságtól függő mentességi feltételek vizsgálatánál nem minősül vagyonnak az az ingatlan, amelyben az érintett személy életvitelszerűen lakik, az a
vagyoni értékű jog, amely az általa lakott ingatlanon áll fenn, továbbá a mozgáskorlátozottságra tekintettel fenntartott gépjármű;
2. A talajterhelési díj mértékének meghatározása
4. § (1) A talajterhelési díj mértékét a (2) bekezdésben meghatározott talajterhelési díj alapja, a (4) bekezdésben meghatározott egységdíj, valamint az (5) bekezdés szerinti
területérzékenységi és a veszélyeztetési szorzó szorzata határozza meg.
(2) A talajterhelési díj alapja a szolgáltatott víz mennyisége, csökkentve az ivóvízvezeték meghibásodása következtében igazoltan elszivárgott, illetve a tárgyévben elfogyasztott 6 havi átlag
ivóvízmennyiség 10 %-a szerint locsolási célú felhasználásra figyelembe vett vízmennyiséggel.
(3) A talajterhelési díj alapja csökkenthető azzal a számlákkal igazolt mennyiséggel, amelyet a kibocsátó szennyvíztárolójából olyan arra feljogosító szervezettel szállíttat el, amely a
folyékony hulladék jogszabályi előírások szerinti elhelyezését igazolja.
(4) A talajterhelési díj egységdíjának mértékét a Ktdt. 12. § (3) bekezdése határozza meg, mely 1.200 Ft/m3.
(5) Pogány települést a felszín alatti víz állapota szempontjából érzékeny területeken lévő települések besorolásáról szóló 27/2004.(XII.25.) KvVM. rendelet "érzékeny" besorolású
területként tartja nyilván, a településen a területérzékenységi szorzó 1,5.
3. Mentességek
5. § (1) Nem terheli talajterhelési díj fizetésének kötelezettsége a kibocsátót a Ktdt. 11. § (2) bekezdésében meghatározottak szerint.
(2) Mentesül a talajterhelési díjfizetési kötelezettség alól az a természetes személy, aki
a) egyedül él és kizárólag özvegyi, öregségi nyugdíj ellátásban, rehabilitációs vagy időskorúak járadékában részesül,
b) egyedül él és a bevallás időpontját megelőző évben szerzett összes nettó jövedelme alapján számított egy havi átlagjövedelme nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori
legkisebb összegének kétszeresét,
c) a saját és a vele közös háztartásban élőknek a bevallás időpontját megelőző évben szerzett összes nettó jövedelme alapján számított egy havi nettó jövedelme nem haladja meg az
öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének másfélszeresét.
(3) Mentesül a rákötés évének első napjától a talajterhelési díj megfizetés alól az a kibocsátó, aki a műszakilag rendelkezésére álló közcsatornára ráköt.
(4) Az (1)-(3) bekezdésben foglalt mentességeket a bevallás szabályszerű kitöltésével, a megfelelő igazolások és a jogosultsággal rendelkező tervezői szakvélemény csatolásával lehet
érvényesíteni.
4. A díj fizetése
6. § (1) A talajterhelési díj megállapításáról, bevallásáról és megfizetéséről a Ktdt. 20. §-a, 21. §-a és a 21/A. §-ának (1) bekezdése rendelkezik.
(2) A díjfizetési kötelezettségek keletkezéséről, illetve megszűnéséről a változás időpontját követő hónap 15. napjáig kell bejelentést tenni.
(3) A kibocsátónak a bevallást (önadózás) – a tárgyévi tényleges fogyasztás alapján –
a) díjfizetési kötelezettség keletkezése esetén tárgyévet követő év március 31. napjáig,
b) díjfizetési kötelezettség megszűnése esetén a változás időpontját követő hónap 15. napjáig kell benyújtania Pogány Község Jegyzője, mint adóhatóság részére.
(4) Ha a kibocsátó több ingatlannal vagy telephellyel rendelkezik, bevallásában az adatokat ingatlanonként, telephelyenként kell feltüntetnie.
(5) A talajterhelési díjat Pogány Községi Önkormányzat Talajterhelési díj beszedési számlája javára postautalványon kell megfizetni.
(6) Az első alkalommal, a 2013. évre vonatkozó adatokat tartalmazó bevallást 2013. október 31-ig köteles benyújtani a kibocsátó.
6. § Adatszolgáltatás
(1) Az Adóhatóság részére az ivóvíz-hálózatot üzemeltető közszolgáltató a kibocsátó azonosítása, a talajterhelési díj megállapítása és ellenőrzése érdekében adatot szolgáltat a tárgyévet
követő év február 28. napjáig a kibocsátók tárgyévi vízfogyasztásáról, korrigálva a locsolási kedvezmény mennyiségével, valamint az ivóvízvezeték meghibásodása következtében
elszivárgott vízmennyiséggel.
(2) Az Adóhatóság részére a szennyvízcsatorna-hálózatot üzemeltető közszolgáltató a kibocsátó azonosítása, a talajterhelési díj megállapítása és ellenőrzése érdekében adatot szolgáltat a
tárgyévet követő év február 28. napjáig arról, hogy a rendelkezésére álló adatok szerint – adott esetben – a kiépített szennyvízcsatornára való rákötésnek van-e műszaki akadálya.
(3) Az önkormányzati Adóhatóság a talajterhelési díj megállapításával összefüggő személyes adatokat kizárólag a kibocsátó azonosítására, a bevallások ellenőrzésére használhatja fel.
(4) A talajterhelési díj fizetésére kötelezett kibocsátókról, valamint a talajterhelési díj fizetésére vonatkozó díjmentességben részesülő személyekről az önkormányzati Adóhatóság
nyilvántartást vezet.

