Tájékoztató és kitöltési útmutató a talajterhelési díj bevallásához
A környezetterhelési díjról szóló 2003. évi LXXXIX. törvény alapján a helyi vízgazdálkodási hatósági
jogkörbe tartozó szennyvízszikkasztás után talajterhelési díjat kell fizetni az önkormányzati
adóhatósághoz. A talajterhelési díjjal kapcsolatos helyi szabályokat a 20/2004. (VI. 29.) önkormányzati
rendelet tartalmazza. A talajterhelési díj azt a kibocsátót terheli, aki a műszakilag rendelkezésre álló
közcsatornára nem köt rá, és hatóságilag engedélyezett szennyvízelhelyezést alkalmaz. (szikkasztó, zárt
szennyvíztároló).
A helyi vízgazdálkodási hatósági jogkörbe tartozó szennyvízelhelyezéshez kapcsolódó
talajterhelési díjat a kibocsátónak kell megállapítania, bevallania és megfizetnie (önadózás) a
tárgyévet követő év március 31-éig.
Az Alföldvíz Zrt-tól kapott adatok alapján kerül postázásra a 2016. év utáni kötelezettség
megállapítására vonatkozó adóbevallási nyomtatvány.
A bevallási nyomtatvány I. része az adóalany azonosító adatait tartalmazza. Értelemszerűen csak az
adóalanyra vonatkozó adatokat kell kitölteni. Pl. magánszemély adóalany estén név, születési hely,
születés ideje, anyja neve, adóazonosító száma, lakóhelye, és ha az nem azonos a levelezési címmel,
akkor a levelezési címet is meg kell adni.
A II.-III. részt értelemszerűen kell kitölteni. A közüzemi azonosító számhoz az Alföldvíz Zrt.
számláján levő fogyasztási hely kódja kerül kitöltésre.
A IV. rész az adóalap és az adó megállapítására szolgálnak. A hivatkozott törvény alapján a
talajterhelési díjat önadózással a kibocsátónak kell megállapítani, bevallani, és megfizetni. A díjfizetés
alapja a szolgáltatott víz mennyisége. 2012. február 1. napjától, a talajterhelési díj egységdíjának
mértéke 120 Ft/m3 összegről 1.200 Ft/m3-re emelkedett.
Az 1. pontban a bevallási időszakban a kibocsátó által a vízmérő óra szerint fogyasztott vízmennyiséget
kell bevallani. Ez kitöltésre került az Alföldvíz Zrt. által közölt adatok alapján.
A 2. pontban a külön jogszabály szerint locsolási célra felhasznált víz mennyiségét lehet levonni. Ez a
58/2013. (II. 27.) Korm. rendelet alapján a házikert öntözéséhez május 1. napjától szeptember 30.
napjáig terjedő időszakban fogyasztott, számlákkal igazolt vízmennyiség 10%-a.
A 3. pontban a szennyvíz elszállítására feljogosított szervezet által a bevallási időszakban kiadott
számlán feltüntetett mennyiséggel lehet csökkenteni az adóalapot.
A 4. pontban az önkormányzati rendelet szerinti mentes vízmennyiséget kell beírni. Gyomaendrődön
az, akinek az éves mért vízfogyasztása nem haladja meg az 5 m3-t, mentes a díjfizetés alól. Ezen adózók
nem is kapnak bevallási nyomtatványt. Más adózónak ilyen címen nincs mentessége.
Az 5. pontban a talajterhelési díj alapját kell megállapítani. A díjfizetés alapja egyenlő, az elfogyasztott
vízmennyiség (1. pont), mínusz a 2-3. pontban bevallott, adóalap csökkentő tételek különbsége.
A 6. pontban a talajterhelési díj mértéke került rögzítésre, 1.200 Ft/m3.
A 7. pontban Gyomaendrőd közigazgatási területére vonatkozó területérzékenységi szorzó került
kitöltésre (1,5).
A 8. pontban a talajterhelési díj összegét kell megállapítani. A talajterhelési díj összege egyenlő az 5.
pontban szereplő talajterhelési díj alap szorozva a 6. pontban beírt talajterhelési díj mértékével (1.200
Ft/m3) és a 7. pontba beírt területérzékenységi szorzóval (1,5).
A 9. pontban az önkormányzati rendelet szerinti díjkedvezmény összegét kell beírni. 2016. évben ilyen
címen nem csökkenthető a fizetendő díj.
A 10. pontban a fizetendő díj kerül megállapításra. Ezt az összeget 2017. március 31-ig lehet
pótlékmentesen megfizetni. A fizetés történhet a mellékelt csekk felhasználásával, vagy az 5320012511067830 Talajterhelési díj beszedési számlára történő átutalással.

V. rész: Mentes a talajterhelési díj megfizetése alól (20/2004.(VI.29.) önkormányzati rendelet 3. § (1)
b) pontja szerint:
- az a kibocsátó, aki és a vele közös háztartásban élők mindegyike a 70. életévét betöltötte és a
talajterhelési díjjal érintett ingatlant rajtuk kívül más személy nem használja. Ezt kérjük a
díjmentességi nyilatkozatnál X-el jelölni.
Csak az aláírt bevallás érvényes, kérem, írja alá a kijelölt helyen és jutassa vissza 2017. március
31-ig!
Amennyiben Ön a fentiektől eltérően rákötött a szennyvízrendszerre, vagy lakása komfort nélküli és
nem alkalmaz az udvarában szennyvízelhelyezést, vagy a kiépített közcsatorna műszakilag nem áll
rendelkezésre, akkor kérem, szíveskedjen felkeresni a Közös Önkormányzati Hivatal
Ügyfélszolgálatát, hogy a talajterhelési díj alóli mentesítését biztosítani tudjuk.
Ügyfélfogadási idő: hétfő, szerda 8-16-óráig;, péntek 8-12-óráig. Kedden és csütörtökön
ügyfélfogadás nincs.
Tájékoztatjuk a Tisztelt adózót, hogy a 20/2004.(VI.29.) önkormányzati rendelet szerint,
magánszemélyek 50 %-os díjkedvezményben részesülhetnek, amennyiben kérelmezik, az alábbi
feltételeknek megfelelnek és azt igazolják:
- családban élő esetén, ha az egy főre jutó havi nettó jövedelem nem haladja meg az öregségi nyugdíj
legkisebb összegét, ami jelenleg 28.500 Ft,
- egyedül élő esetén, ha a havi nettó jövedelme nem haladja meg az öregségi nyugdíj legkisebb
összegének 150 %-át, azaz 42.750 Ft-ot.
A díjkedvezmény akkor adható, ha az adózó a talajterhelési díj bevallás nyomtatványát 2017. március
31-ig benyújtja és a díjat eddig az időpontig meg is fizeti, vagy arra részletfizetést, vagy fizetési
halasztást kérelmez és az pozitív elbírálásban részesül.
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