KÓPHÁZA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
12/2009( XII.11.)
RENDELETE
a talajterhelési díjról
Kópháza Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a környezetterhelési díjról szóló
2003. évi LXXXIX törvény 291.§ (2) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján a következő
rendeletet alkotja:
Rendelet hatálya
1.§
A rendelet hatálya Kópháza község közigazgatási területén, a Helyi adókról szóló 2004. évi I.
törvény 284.§-ban meghatározott kibocsátóra terjed ki.
Díjfizetési kötelezettség bevallása, adatszolgáltatás
2.§
A kibocsátó a tárgyévet követő év március 31-ig az 1.sz. mellékletnek megfelelően a
szolgáltató által kibocsátott számlák alapján bevallást tesz a tárgyévi vízfogyasztásról
korrigálva a locsolási kedvezmény mennyiségével, valamint az ivóvízvezeték meghibásodása
következtében elszivárgott vízmennyiséggel.
A kibocsátó köteles a műszakilag rendelkezésre álló közcsatornára történő rákötés
időpontjától számított 15 napon belül a rákötés tényét bejelenteni a Polgármesteri Hivatalban.
3.§
Kópháza község Jegyzője részére Sopron és Környéke Víz- és Csatornamű Rt. 9400 Sopron,
Bartók Béla u. 42. (továbbiakban: szolgáltató) a kibocsátó azonosítása és ellenőrzése
érdekében adatszolgáltatásra köteles:
4.§
A talajterhelési díjat a kibocsátó köteles Kópháza Község Önkormányzatának 5950037511061982 számú talajterhelési díj beszedési számlájára befizetni.

Mentesség
5.§
A kibocsátó kérelmére a talajterhelési díj megfizetése alól mentes az egyedülálló, 70 év
feletti kibocsátó.
Záró rendelkezések
6.§

(1) Ez a rendelet 2010. január 1-jén lép hatályba, s ezzel egyidejűleg hatályát veszti
Kópháza Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 1/2005 (I.25.) számú
rendelete.
(2) Ez a rendelet a Magyar Köztársaság és az Európai Közösségek és tagállamai között a
társulás létesítéséről szóló, Brüsszelben, 1991. december 16-án aláírt Európai
Megállapodás tárgykörében a megállapodást kihirdető 1994. évi I. törvény 3.§-ával
összhangban van. Az Európai Közösségek legfontosabb alapelveivel
összeegyeztethető szabályozást tartalmaz.
Kópháza, 2009. december 1.
Grubits Ferenc
Polgármester

Rabi Kinga
jegyző

A rendeletet a képviselő-testület 2009. december 10. –i ülésén fogadta el.
A rendelet kihirdetésének a napja : 2009.december 11.
Rabi Kinga
Jegyző

1.sz. melléklet a ………./2009 (………..) sz. rendelethez
Kópháza község Önkormányzata
9495 Kópháza
Fő u. 15.

B E VA L L Á S
a 200….. évi talajterhelési díjról
1.

A díjfizető neve (elnevezése)*: .................................................................................................................
Születési helye és ideje**:.......................................................................................................................
Anyja neve**:..........................................................................................................................................
Címe (székhelye):....................................................................................................................................
Adóazonosító jele**:...............................................................................................................................
Adószáma***:.........................................................................................................................................
Statisztikai számjele***: ........................................................................................................................
Képviselőjének neve, címe, telefonszáma***: .......................................................................................
.................................................................................................................................................................

2.

Az ingatlan pontos címe (szennyvízelhelyezés helye): ...........................................................................
...............................................................................................................Helyrajzi száma: ..........................

3.

A talajterhelési díj alapja és összege:

a. 200....évre kiszámlázott vízfogyasztás:

................................ m3

b. Számlával igazolt díjcsökkentés m3-ben:

................................ m3

c. Talajterhelési díj alapja (a-b):

................................ m3

d. Talajterhelési díj összege :

................................ Ft

e. Mentesség, kedvezmény összege:

................................ Ft

f.

................................ Ft

200....évi talajterhelési díjfizetési kötelezettség (d-e):

g. 200....évre befizetett díjelőleg összege:

................................ Ft

h. Még fizetendő:

................................ Ft

i. Visszaigényelhető:

................................ Ft

4.

Mentességre alapul szolgáló körülmény: ...................................................................................................
.....................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................

5.

Más adóhatóságnál (állami, önkormányzati adóhatóságnál, vámhatóságnál,
illetékhivatalnál) nincs tartozásom. (Ha nincs tartozás, azt a négyzetbe x-szel jelölje.)
A túlfizetés összegéből visszatéríthető adót kérem esedékességkor a később esedékes
talajterhelési díjfizetési kötelezettségemre elszámolni.
Amennyiben az adótúlfizetés egész összegét visszakéri, azt a négyzetben x-szel jelölje!
Amennyiben az adótúlfizetés összegét részben kéri vissza, azt a négyzetben x-szel jelölje!

Felelőségem tudatában kijelentem, hogy a bevallásban közölt adatok a valóságnak megfelelnek.

Kelt:

.....................................................................................................................................................................
aláírás (cégszerű)

KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ
a talajterhelési díj bevallásához
A talajterhelési díj fizetési kötelezettség az a kibocsátót terheli, aki a műszakilag rendelkezésre álló közcsatornára nem köt rá, és helyi vízgazdálkodási hatósági, ill. vízjogi engedélyezés alapján szennyvíz-elhelyezést
alkalmaz.
A kibocsátó az önadózás szabályai szerint a tárgyévet követő év március 31-éig teljesíti bevallási kötelezettségét.
Az 1. ponthoz: ..................az adózó azonosításához szükséges adatokat kell beírni.
*.........................................magánszemély esetén a születési nevet is szerepeltetni kell.
**.......................................csak magánszemélyek és egyéni vállalkozók töltik ki.
***.....................................csak vállalkozók, cégek töltik ki.

 A 2. ponthoz:

a szennyvíz elhelyezésére szolgáló építmény(ek) pontos helyét, fekvését (utca hsz.,
düllő, stb), valamint az ingatlan helyrajzi számát kell beírni.

 A 3. ponthoz:

A talajterhelési díj alapjának és összegének megállapítására szolgál

a) az előző évben kiszámlázott vízfogyasztás mennyiségét kell feltüntetni m3-ben
b) A talajterhelési díj alapja csökkenthető azzal a számlákkal igazolt mennyiséggel, amelyet a
kibocsátó szennyvíztározójából, olyan arra feljogosított szervezettel szállíttat el, amely a
folyékony hulladék jogszabályi előírások szerinti elhelyezését igazolja.
c) a díjfizetés alapjának megállapítására szolgál (c=a-b)
d) a 200….. évi (2 negyedév) talajterhelési díj összegét kell itt megállapítani az alábbi képlet
segítségével:
TTD= E x A x T x V x 20%
2
a 200…. évet követő években:
TTD=E x A x T x V x (2005-ben 40%-kal, 2006-ban 50%-kal, 2007-ben 75%-kal,
2008-ban 90%-kal, 2009. évtől a díj 100%-át kell megfizetni)
TTD:
E:
A:
T:
V:

a fizetendő éves talajterhelési díj
az egységdíj (120 Ft)
a díjfizetési alap (…m3)
a területérzékenységi szorzó (1,5)
a veszélyeztetési szorzó (1,5)

e) a törvény, illetve az önkormányzat által biztosított mentesség vagy kedvezmény összege
f) a fizetendő tényleges talajterhelési díj összege (f=d-e)
g) A befizetett díjelőleg összegét kell feltüntetni
h)-i) alpont: A kibocsátó a tárgyévet követő év március 31-éig a tárgyévi tényleges talajterhelési
díj és a befizetett díjelőleg különbözetének feltüntetésére szolgál.

 A 4. ponthoz: Ebben a pontban az önkormányzati mentességre alapul szolgáló körülményt, tényt kell
megjelölni.

Önkormányzati mentesség: A kibocsátó kérelmére mentes a talajterhelési díj megfizetése alól az
egyedülálló 70 év feletti kibocsátó.

 A 5. ponthoz:

Amennyiben a díjfizetőnek túlfizetése keletkezik, itt rendelkezhet a túlfizetésének
visszatérítéséről vagy a később esedékes díjelőlegbe történő beszámításról.

A díjbefizetést készpénz átutalási megbízással vagy utalással lehet teljesíteni.
Talajterhelési díj beszedési számla száma: Rajka és Vidéke Tak. Szöv. 59500375-11061982

2.sz. melléklet a ………/2009 (…………...) sz. rendelethez
Kópháza község Önkormányzata
9495 Kópháza
Fő u. 15.

BEJELENTÉS
A 200……. évi talajterhelési díjelőleg megállapításához
6.

A díjfizető neve (elnevezése)*: ............................................................................................................
Születési helye és ideje**:.......................................................................................................................
Anyja neve**:..........................................................................................................................................
Címe (székhelye):....................................................................................................................................
Adóazonosító jele**:...............................................................................................................................
Adószáma***:.........................................................................................................................................
Statisztikai számjele***: ........................................................................................................................
Képviselőjének neve, címe, telefonszáma:***:.......................................................................................
.................................................................................................................................................................

7.

Az ingatlan pontos címe (a szennyvízelhelyezés helye): ........................................................
...............................................................................................................Helyrajzi száma: ..........................

8.

A szennyvízelhelyezés céljára szolgáló építmény használatbavételi vagy fennmaradási engedélye
kiadásának (ennek hiányában a tényleges használatbavételének éve) illetve a tulajdonszerzésének ideje:
..................év ...................................... hó ........ nap

9.

A talajterhelési díj alapja és összege:

a. 200…. évben a kibocsátó által fogyasztott teljes vízmennyiség:
b.

Díjalap csökkentő tényezők:

- ivóvízmennyiség meghibásodása következtében elszivárgott
vízmennyiség (vízszolgáltató igazolása alapján):
- locsolási célú felhasználás (vízszolgáltató igazolása alapján):
szennyvíztárolóból elszállított, számlákkal igazolt mennyiség, amelyet
- olyan arra feljogosított szervezet szállított el, amely a folyékony hulladék
jogszabályi előírások szerinti elhelyezését igazolja:

c.

Talajterhelési díj alapja (a-b):

d. 200….. évi talajterhelési díjelőleg összege:
10.

............................ m3

............................ m3
............................ m3
............................ m3
............................ m3
............................ Ft

Mentességre alapul szolgáló körülmény: ...............................................................................

Felelőségem tudatában kijelentem, hogy a bevallásban közölt adatok a valóságnak megfelelnek.
Kelt: ...........................................................

....................................................................
aláírás (cégszerű)

A kitöltés előtt kérjük szíveskedjék elolvasni a hátoldalon található útmutatót!

KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ
a talajterhelési díj bejelentéséhez
A talajterhelési díj fizetési kötelezettség az a kibocsátót terheli, aki a műszakilag rendelkezésre álló
közcsatornára nem köt rá, és helyi vízgazdálkodási hatósági, ill. vízjogi engedélyezés alapján
szennyvízelhelyezést alkalmaz.
A kibocsátó első ízben 200…. szeptember 15-ig bejelentkezik, bejelentést nyújt be a területileg illetékes
önkormányzati adóhatósághoz a 200…. évi talajterhelési díjelőleg megállapítása érdekében. Ezt követő években
a tárgyévet követő év március 31-éig tesz bevallást. A kibocsátó az önadózás szabályai szerint teljesíti bevallási,
bejelentési és díjfizetési kötelezettségét. A díjelőleget a negyedév utolsó napjáig lehet megfizetni a tárgyévet
megelőző év tényleges kibocsátásai alapján fizetett teljes díj negyedének megfelelő összegben.

 Az 1. ponthoz:
*
**
***

az adózó azonosításához szükséges adatokat kell beírni.
magánszemély esetén a születési nevet is szerepeltetni kell.
csak magánszemélyek és egyéni vállalkozók töltik ki.
csak vállalkozók, vállalkozások töltik ki.

 A 2. ponthoz:

a szennyvíz elhelyezésére szolgáló építmény(ek) pontos helyét, fekvését (utca hsz.,
düllő, stb), valamint az ingatlan helyrajzi számát kell beírni.

 A 3. ponthoz:

ebben a pontban az építmény (létesítmény) használatbavételi, vagy fennmaradási
engedélye kiadásának, ennek hiányában a tényleges használatbavételének időpontját kell feltüntetni.
Tulajdonosváltozás esetén a tulajdonszerzés (vétel, ajándékozás, öröklés, stb.) évét kell feltüntetni.

 A 4. ponthoz:

A talajterhelési díj alapjának és összegének megállapítására szolgál

a) alpontban: az előző évi vízfogyasztás mennyiségét kell feltüntetni m3-ben
b) alpontban: A felsorolásban szereplő (számlákkal igazolt) mennyiséggel lehet csökkenti
talajterhelési díj alapját.

c) alpont: e pontban kell megállapítani a 200... évi díjelőleg alapját (c=a-b)
d) alpont: a 2004. évi talajterhelési díjelőleg összegét kell itt megállapítani az alábbi képlet
segítségével:
TTD = E x A x T x V x 20%
2
TTD:
E:
A:
T:
V:
2
20%

a fizetendő éves talajterhelési díj
az egységdíj (120 Ft)
a díjfizetési alap (…m3)
a területérzékenységi szorzó (1,5)
a veszélyeztetési szorzó (1,5)
200…. évben 2 negyedévi fizetési kötelezettség
200….. évben a megállapított talajterhelési díj 20 %-át kell megfizetni.

 Az 5. ponthoz: Ebben a pontban az önkormányzati mentességre alapul szolgáló körülményt, tényt kell
megjelölni.
Önkormányzati mentesség: A kibocsátó kérelmére mentes a talajterhelési díj megfizetése alól az
egyedülálló 70 év feletti kibocsátó.
A díjbefizetést készpénz átutalási megbízással vagy utalással lehet teljesíteni.
Talajterhelési díj beszedési számla száma: Rajka és Vidéke Tak. Szöv. 59500375-11061982

