Ügymenet

Ügy megnevezése:
Bevallás talajterhelési díj megállapításához
Illetékes ügyintéző:
Faragó-Krajcsi Tímea, Tóthné Kispál Márta, Orosz Adrienn adóügyi ügyintéző
Telefon: (32) 353-877 124,125 mellék
e-mail cím: krajcsi.timea@batonyterenye.hu, tothne.kmarta@batonyterenye.hu,
orosz.adrienn@batonyterenye.hu
Ügyintézés helye:
Bátonyterenyei Polgármesteri Hivatal Adócsoport
3070 Bátonyterenye, Városház út 2. 1. szint 209. iroda
Az ügyhöz szükséges formanyomtatványok:
„Bevallás 20..…évi talajterhelési díjról magánszemély részére”
Ügy leírása, szükségessége, folyamata:
A környezetterhelési díjról szóló 2003. évi LXXXIX. törvény (továbbiakban Ktd.) 24. §-a
értelmében a helyi vízgazdálkodási hatósági jogkörbe tartozó szennyvízelhelyezéshez
kapcsolódó talajterhelési díjjal kapcsolatos adóztatási feladatokat 2004. július 1-i hatállyal az
önkormányzati adóhatóság látja el. Az Önkormányzat kizárólag a díjfizetésre, az eljárási
szabályokra, az adatszolgáltatásra és a Képviselő –testület döntése alapján kedvezmény,
mentesség nyújtásának szabályozására jogosult.
A törvény alapján talajterhelési díjfizetési kötelezettség azt a kibocsátót terheli, aki a
műszakilag rendelkezésre álló közcsatornára nem köt rá és a helyi vízgazdálkodási hatósági,
illetve vízjogi engedélyezés hatálya alá tartozó szennyvízelhelyezést - ide értve az egyedi zárt
szennyvíztárolót 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 jogszabályban meghatározott
egyedi szennyvíz-elhelyezési kislétesítményt, illetve egyedi szennyvíztisztító kisberendezést
alkalmaz, illetve akinél a közcsatorna kiépítése megtörtént, de műszakilag nem áll számára
rendelkezésre, továbbá azokat a lakosokat, akiknek a telek földrajzi fekvése, a
terepviszonyok, a közcsatorna mérete stb. miatt a rákötés költsége aránytalanul magas lenne.
A Képviselő-testület döntése értelmében kérelemre a talajterhelési díj megfizetésére 50 %-os
díjkedvezmény állapítható meg, ha :
 családban élők esetén a háztartás egy főre jutó havi nettó jövedelme nem haladja meg
az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének (továbbiakban:
nyugdíjminimum) 150 %-át,
 egyedülálló esetén a nyugdíjminimum 200 %-át.
Amennyiben ilyen kérelem előterjesztésére kerül sor, akkor a bevallással egyidejűleg a
díjfizető kérelmét, valamint a jövedelemigazolásokat (utolsó három havi) vagy a
nyugdíjszelvényt be kell nyújtani a díjfizető és családtagjai vonatkozásában.
A talajterhelési díj alapja:
A szolgáltatott, vagy egyedi vízbeszerzés esetében a méréssel igazolt felhasznált, illetve
mérési lehetőség hiányában az átalány alapján meghatározott víz mennyisége, csökkentve a
külön jogszabály szerint locsolási célú felhasználásra figyelembe vett vízmennyiséggel.

A talajterhelési díj alapja csökkenthető azzal a számlával igazolt mennyiséggel, amelyet a
kibocsátó szennyvíztárolójából, olyan arra feljogosított szervezettel szállíttat el, amely a
folyékony hulladék jogszabályi előírások szerinti elhelyezését igazolja.
A talajterhelési díj mértéke:
A talajterhelési díj egységdíjának mértékét a törvény 1 200 Ft/m3-ben határozza meg.
A település közigazgatási területére vonatkozó területérzékenységi szorzó (a felszín alatti
víz állapota szempontjából megállapított), amely a 27/2004.(XII.25.) KvVM rendelet szerint
1,5.
A törvény a talajterhelési díj befizetési kötelezettség fokozatos bevezetését írja elő:
2006.
50 %

2007.
75 %

2008.
90 %

2009-től
100%

Hol és hogyan kell benyújtani a kérelmet:
A kitöltött és aláírt bevallási nyomtatványt a polgármesteri hivatal adócsoportjához kell
benyújtani a tárgyévet követő év március 31-éig és ugyanezen időpontban kell megfizetni a
talajterhelési díjat is a Bátonyterenyei Polgármesteri Hivatal által vezetett 1174104815451017-03920000 Talajterhelési díj befizetési számla javára.
Mit kell tartalmaznia a kérelemnek:
„Bevallás 200…évi talajterhelési díjról magánszemély részére”
Az ügyintézéshez szükséges díjak, illetékek, azok befizetésének módja:
A bevallás benyújtása díj- és illetékmentes
Az ügyintézés határidejéről:
A bevallás feldolgozásának határideje az ügyintézés általános szabályainak megfelelően
harminc nap.
A jogorvoslati lehetőségekről:
Jogorvoslati lehetőség az adott ügyben nincs, mivel az adóhatóság részéről nem születik
határozat.
Az alkalmazott jogszabályokról:
A környezetterhelési díjról szóló 2003. évi LXXXIX. törvény 11-14. §-ai, valamint az
önkormányzat 24/2005. (XII. 08.) számú rendelete.
Az ügyfelet megillető adatvédelmi jogokról:
Ha adótitoknak minősülő adatokat illetően az adóhatóság valamely alkalmazottja, vagy
bármely, az eljárásba bevont szakértő megsérti a titoktartási kötelezettségét akkor, ha a
megismert adótitkot vagy más titkot alapos ok nélkül illetéktelen személy részére
hozzáférhetővé teszi, felhasználja vagy közzéteszi.
Az adótitkot az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény 53-55. §-ai szabályozzák.
Az egyes eljárási cselekményekhez kapcsolódó, az ügyfelet megillető jogokról, az
ügyfelet terhelő kötelezettségekről:
Az ügyfél jogai a hatóság előtt:
 kezdeményezheti eljárás megindítását, illetve kérelmét visszavonhatja;
 eljárhat törvényes képviselője, vagy meghatalmazottja útján;
 hiányosan benyújtott kérelem esetén az ügyfelet hiánypótlásra kell felhívni, ekkor az
ügyfél az előírt határidő alatt pótolhatja a kérelem hiányait;








részt vehet a tanú és a szakértő meghallgatásán, a szemlén és a tárgyaláson; ezekről az
ügyfelet értesíteni kell;
az eljárás során észrevételeket tehet;
az eljárás során szóban vagy írásban nyilatkozatot tehet, illetve megtagadhatja a
nyilatkozattételt;
betekinthet az eljárás során keletkezett iratokba, azokról másolatot készíthet, kérhet;
a hatóság, szükség esetén, köteles tolmácsot, illetve jeltolácsot alkalmazni;
jogorvoslattal élhet a hatóság meghatározott határozatai ellen.

Az ügyfél kötelezettségei a hatóság előtt:
 hivatalból indult, vagy hivatalból folytatott eljárásban a hatóság idézésére köteles
megjelenni;
 a hatóság felhívására köteles meghatározott okiratok, más iratok bemutatására;
 az eljárás során számára a hatóság által előírt cselekményeket teljesítenie kell, ha nem
így tesz, akkor a törvényben meghatározott esetekben eljárási bírság szabható ki az
ügyféllel szemben.
Az eljáró hatóság folyamatosan tájékoztatja az ügyfelet jogairól és kötelezettségeiről.

