Bevallás talajterhelési díj utáni adókötelezettségről

Hatáskörrel rendelkező szerv (eljáró hatóság): Tiszaföldvár Város Önkormányzatának Jegyzője
Ügyintézés helye: Tiszaföldvár Bajcsy-Zs. út 2. Adóiroda
Ügyintéző: Boros Márta
Elérhetősége: 06-56-470-017 - Adóügyek 5. mellék
Ügyintézéshez szükséges dokumentumok, okmányok:
Bevallás a helyi vízgazdálkodási hatósági jogkörbe tartozó szennyvízelhelyezéshez kapcsolódó talajterhelési díjhoz.
Ha a műszakilag rendelkezésre álló közcsatornára műszaki okok miatt nem lehet rákötni, az azt igazoló
közszolgáltató által kibocsátott igazolás.
A locsolásra felhasznált víz mennyiségét igazoló, a közszolgáltató által kiállított igazolás.
A szennyvízszállításra feljogosított szervezet által elszállított szennyvíz mennyiségét igazoló igazolás.
A személyazonosságot igazoló okmányok, illetve az adóazonosító jelet tartalmazó adóigazolvány. Képviseleti
joggal, meghatalmazotti státussal rendelkező ügyfelek eljárásához szükséges a képviseleti jogot, meghatalmazást
bizonyító okiratok.
Eljárási illeték, igazgatási szolgáltatási díj:
A bevallás benyújtása illetékmentes.
Eljárási szabályok:
A helyi vízgazdálkodási hatósági jogkörbe tartozó szennyvízelhelyezéshez kapcsolódó talajterhelési díjjal
kapcsolatos adóztatási feladatokat az illetékes önkormányzati adóhatóságok látják el.
A személyi hatály azokra a kibocsátókra terjed ki, akik a műszakilag rendelkezésre álló közcsatornára nem kötnek
rá és a 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.
A talajterhelési díj mértékét a talajterhelési díj (2) bekezdésben meghatározott alapja, a (3) bekezdésben
meghatározott egységdíj, valamint a település közigazgatási területére vonatkozó területérzékenységi szorzó
határozza meg.
A talajterhelési díj egységdíjának mértéke: 1 200 Ft/m3.
A települési területérzékenységi szorzó: 1.
A talajterhelési díj alapja
A szolgáltatott, vagy egyedi vízbeszerzés esetében a méréssel igazolt felhasznált víz mennyisége.
Mérési lehetőség hiányában átalányként 2 m3/fő/hó vízmennyiséget kell figyelembe venni.
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Önkormányzati rendelet szerinti adóalap mentesség:
Mentes a tárgyévre vonatkozó, kibocsátó által felhasznált, méréssel igazolt éves vízmennyiségből, mérési
lehetőség hiányában átalányként figyelembe vett éves vízmennyiségből 60 m3 .
Az adómentesség csak azt a kibocsátót illeti meg, akinek/amelynek a felhasznált, méréssel igazolt, mérési
lehetőség hiányában átalányként figyelembe vett éves vízmennyisége a 60 m3 –t nem haladja meg.
Bevallás:
A talajterhelési díjat a kibocsátónak kell megállapítania, bevallania a helyi önkormányzati adóhatósághoz a
tárgyévet követő év március 31. napjáig.
Megfizetés:
A talajterhelési díjat a Tiszaföldvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének talajterhelési díj beszedési
számlájára (számlaszám 11745176-15410168-0392000) kell teljesíteni.
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Ügyintézés határideje: A bevallás benyújtását követő 30 nap.
Ügyintézéshez használt nyomtatvány, eljárást megindító irat benyújtásának módja, helye:
Magánszemély adóalanyok esetében a nyomtatvány letölthető a http://tiszafoldvar.hu/ címen, vagy személyesen
átvehető az ügyintézés helye szerinti Adóirodában.
Magánszemély is élhet az elektronikus bevallás beadásával. Ennek két módja lehetséges:
1. Az elektronikus űrlapkitöltő programmal kitöltött és kinyomtatott bevallás postai beküldésével, személyes
benyújtásával.
2. Az elektronikus űrlapkitöltő programmal kitöltött és elektronikusan beküldött módon.
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Igénybe vehető elektronikus programok elérése:
A helyi adókról szóló 1990. évi C. törvény és az elektronikus ügyintézés és a bizalmi szolgáltatások általános
szabályairól szóló 2015. évi CCXXII. törvény alapján vállalkozónak minősülő adóalanyok 2018. 01. 01. napjától
kizárólag elektronikus úton intézhetik ügyeiket, ideértve a bevallások benyújtását is.
Az elektronikus űrlapok elérhetősége:
1. Az Önkormányzati Hivatali Portálon önkormányzat keresési lehetőséggel: https://ohp20.asp.lgov.hu/nyitolap
2. Tiszaföldvár Önkormányzati Hivatali Portálján közvetlenül Tiszaföldvár Város Önkormányzatához:
https://ohp-20.asp.lgov.hu/kivalaszt?tenantId=40b3026e-55f4-4816-83d0-f551c1d15c74&sourceUrl=

Figyelem!
A bevallás elektronikus beküldéséhez Ügyfélkapu, vagy Cégkapu regisztráció szükséges.

Időpontfoglalás:
Személyesen, vagy 06-56-470-017 - Adóügyek 5. melléken.
Jogszabályok jegyzéke:
2017. évi CLI. törvény - az adóigazgatási rendtartásról
2017. évi CL. törvény - az adózás rendjéről
1990. évi C. törvény - a helyi adókról
2015. évi CCXXII. törvény - az elektronikus ügyintézés és a bizalmi szolgáltatások általános szabályairól
A helyi önkormányzatok és szerveik, a köztársasági megbízottak, valamint egyes centrális alárendeltségű szervek
feladat- és hatásköreiről szóló 1991. évi XX. törvény
2003. évi LXXXIX. törvény a környezetterhelési díjról
27/2004. (XII. 25.) KvVM rendelet a felszín alatti víz állapota szempontjából érzékeny területeken levő települések
besorolásáról
35/2008. (XII. 31.) PM rendelet - az önkormányzati adóhatóságok által rendszeresíthető bevallási, bejelentési
nyomtatványok tartalmáról
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