Kitöltési útmutató
a talajterhelési díj bevalláshoz
A talajterhelési díj bevallást annak a kibocsátónak kell tennie, aki/amely a helyi önkormányzat rendelete alapján díjfizetésre
kötelezett.
A talajterhelési díj fizetése alól mentességet élvező személynek csak az adóbevallás I. részét, valamint az adómentességre
vonatkozó nyilatkozatot kell kitöltenie.
A talajterhelési díj bevallást a tényleges vízfogyasztási adatok alapján kell kitölteni 2 példányban. (1 példány az adózónál marad az
igazolásokkal együtt, melyet 5 évig meg kell őrizni !)

Az adóbevallás beadási határideje: a tárgyévet követő év. március 31.
A bevallásban a m3 - adatokat m3-re kerekítve kell megadni a kerekítés általános szabályai szerint.
A bevallás I. részét pontosan, a személyi okmányoknak megfelelően kell kitölteni.
A bevallás II. részének kitöltésekor kerül megállapításra a talajterhelési díj összege.
A talajterhelési díjjal érintett ingatlan címét pontosan kell feltüntetni.
Díjfizetéssel kapcsolatos adatok:
1. A vízmű által szolgáltatott víz mennyisége a tárgyévben Az adatokat a rendelkezésre álló számlák, illetve ezek hiányában a
VÍZMŰ-től (AQUA Kft) kért igazolás, számlamásolatok stb. alapján kell feltüntetni.
Tájékoztatásul közlöm az AQUA Kft a tárgyévi tényleges vízfogyasztás mennyiségét a tárgyévet követő év február 28-ig közli
adóhatóságom felé, mely egyéb igazolás, vagy kimutatás hiányában az 1. sorba írandó adat.
2. Locsolási célú felhasználás: nem az AQUA Kft vezetékes ivóvízellátása esetén a méréssel igazolt ténylegesesen felhasznált-, illetve
mérési lehetőség hiányában az átalány alapján meghatározott víz mennyisége csökkenthető a külön jogszabályban meghatározott
locsolásra felhasznált víz mennyiségével .
3. Szennyvíztározóból elszállított szennyvíz mennyisége: csak a jogszabályoknak, illetve helyi rendeletben meghatározott
előírásoknak megfelelő szállítás esetében lehet figyelembe venni. A szállított mennyiséget számlával kell igazolni, továbbá
rendelkezni kell olyan irattal, mely bizonyítja, hogy a szennyvíz a jogszabályi előírásoknak megfelelő helyre került elszállításra. A
követelményeknek megfelelő számlákon feltüntetett összeget lehet a bevallásban feltüntetni.
4. A talajterhelési díj alapja: A talajterhelési díj alapját a bevallásban feltüntetettek szerint kell kiszámolni.
6. Számított talajterhelési díj: A talajterhelési díj alapját (4.sor) kell megszorozni a talajterhelési díj egységárával (2005.

36.-Ft/m3 ,, 2006-ban 90 Ft/m3, 2007-ben 135 Ft/m3, 2008-ban 162 Ft/m3 ,2009. évtől 180 Ft/m3.)

évben

7. Az önkormányzat rendelete szerinti díjkedvezmény: Ha díjkedvezményre jogosult, mert a közös háztartásban élő családtagok egy
főre jutó havi nettó jövedelme nem haladja meg az öregségi nyugdíj minimumot (28.500.-Ft), vagy egyedülálló és egy havi jövedelme
nem haladja meg a nyugdíjminimum 150 %-át (42.750.-Ft), ebbe a sorba kell beírni a kiszámolt éves talajterhelési díj (6.sor) felét (50
%). A havi nettó jövedelem számításához a 2009.IX.1.-2010.II.29. közötti átlagjövedelmet kell figyelembe venni, a II.sz. betétlapot ki
kell tölteni !
8. Fizetendő talajterhelési díj: a számított talajterhelési díjból (6. sor) le kell vonni a 7. sorba írt díjkedvezményt. Ha díjkedvezményre
nem jogosult akkor ez a sor megegyezik a számított talajterhelési díj (6. sor) összegével.
Ezt az összeget kell Levél Önkormányzat Képviselő Testülete Talajterhelési díj beszedési számlájára (11737076-1536696603920000) befizetni a mellékelt készpénz átutalási megbízáson, vagy banki átutalással a tárgyévet követő év március 31-ig.
I. sz. betétlap: Ha Ön a tárgyév január 1. előtt betöltötte a 70. évét és egyedülálló, akkor ezt a nyilatkozatot és a bevallás I. részét kell
kitöltve, aláírva a bevallás határidejére beadni. (9221 Levél, Fő u. 10.)
II. sz. betétlap: Ha az önkormányzat rendelete szerint díjkedvezményre jogosult, a bevalláson kívül ezt a nyilatkozatot is ki kell
tölteni. A nyilatkozat alapját képező igazolásokat (nyugdíjszelvény, munkáltatói igazolás, személyi jövedelemadó-bevallás,
nyilatkozat egyéb jövedelemről stb.) a bevallás saját példányával együtt 5 évig meg kell őrizni, ellenőrzés esetén az adóhatóságnál be
kell mutatni.
Felhívom a figyelmét, hogy az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. tv. 172 § (1) bekezdése értelmében a magánszemély adózó 200
ezer forintig, más adózó 500 ezer forintig terjedő bírsággal sújtható, ha bevallási kötelezettségét a bevallás határidejét követően
késedelmesen vagy egyáltalán nem teljesíti.
Segítő közreműködésüket előre is köszönjük.
Levél,

ADÓHATÓSÁG

