Halimba község Önkormányzata Képviselıtestületének
13/2012. (XII. 18.) önkormányzati rendelete
a talajterhelési díjról
Halimba Község Önkormányzata Képviselı-testülete Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (1)
bekezdés a) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, a 32. cikk (3) bekezdése, valamint a
környezetterhelési díjról szóló 2003. évi LXXXIX. törvény (a továbbiakban: Ktd.) 21/A § (2),
valamint a 26. § (4) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján a talajterhelési díjról a következıt
rendeli el:
1. § E rendelet hatálya Halimba Község Önkormányzata közigazgatási területén arra a környezet
használóra terjed ki, aki (amely) az engedélyhez kötött környezet használata során a környezet
terhelésével járó anyagot bocsát a talajba (a továbbiakban: kibocsátó).
2. § (1) A Ktd. szerinti kibocsátó az általa fizetendı talajterhelési díjat a Ktd. 3. melléklete alapján
állapítja meg.
(2) Halimba község közigazgatási területén a külön jogszabályban meghatározott
területérzékenységi szorzó mértéke T= 3,0.
(3) A vízmennyiség mérıvel nem rendelkezı kibocsátó esetében 95 l/fı/nap átalány vízmennyiség
képezi a talajterhelési díj alapját.
(4) A kibocsátó a megállapított díjról évente, a tárgyévet követı év március 31. napjáig az
Önkormányzat Jegyzıjéhez, mint önkormányzati adóhatósághoz (a továbbiakban: önkormányzati
adóhatóság) tesz bevallást a rendszeresített bevallási nyomtatványon.
(5) A talajterhelési díjfizetési kötelezettséget a bankszámlával rendelkezı kibocsátónak átutalási
megbízással, a pénzforgalmi bankszámlával nem rendelkezıknek belföldi postautalványon a bevallással egyidejőleg – a 12084003-00204082-00400000 számú önkormányzati talajterhelési díj
beszedési számla javára kell teljesíteni.
(6) A talajterhelési díjjal kapcsolatos ellenırzési és adóztatási feladatokat az önkormányzati
adóhatóság látja el.
3. § (1) Díjfizetési kötelezettség keletkezése, vagy megszőnése esetén a kibocsátó köteles 30 napon
belül a változásról értesíteni az önkormányzati adóhatóságot.
(2) Adatszolgáltatási kötelezettség terheli a közszolgáltatót a - szolgáltatott víz és az ivóvízvezeték
meghibásodása következtében elszivárgott víz mennyisége tekintetében - tárgyévet követı év
február 15. napjáig. Az adatszolgáltatásnak tartalmaznia kell a kibocsátók egyedi azonosításához
szükséges adatokat, és a talajterhelési díj megállapításához, ellenırzéséhez szükséges fogyasztási
adatokat a tárgyévre vonatkozóan.
4. § Díjmentességre és a díjkedvezményre a Ktd. elıírásait kell alkalmazni.
5.§ E rendelet 2013. október 1. napján lép hatályba.

Tóbel János
polgármester

Kihirdetve:
Halimba, 2012. december 18.
Kisné Borbély Adrienn

körjegyzı

Kisné Borbély Adrienn
körjegyzı

Függelék a …/2012.(XII….) rendelethez
Önkormányzati
Székhely:
Tel/fax:
E-mail:

Adóhatóság

Az Adóhatóság tölti ki!
Benyújtás, postára adás napja:   
Azonosító száma:  _________________________
átvevı aláírása

BEVALLÁS
a 20….. adóévi talajterhelési díjról
I. Bevallás jellege
1. Éves bevallás
2. Záró bevallás

Bevallási
idıszak:

év
év

hó
hó

naptól
napig

II. A díjfizetı (kibocsátó) adatai
1. Neve:

__________________________________________________________________

2. Születési neve:

__________________________________________________________________

3. Születési helye:

______________________________város/község, ideje:

év

hó

4. Anyja születési családi és utóneve: _______________________________________________________
5. Adóazonosító jele:

Adószáma:

6. Statisztikai számjele:

-

7. Pénzintézeti számlaszáma:

-

8. Székhelye, lakóhelye:

-

/

/

-

-

__________________________________________________________

___________________közterület _____________ közterület jelleg ____ hsz. __ ép. __ lh. __ em. __ ajtó
9. Telefonszáma:_________________________ e-mail címe: _________________________________________
III. A díjfizetéssel érintett ingatlan
1. Címe:
____________________________________________
________________________________________________________város/község
____________________ közterület ____________ közterület jelleg ___ hsz. __ ép. __ lh. __ em. __ ajtó
2. Helyrajzi száma:

Halimba

IV. A díj kiszámítása
Díjfizetı
tölti ki!

Adatok

Adóhatóság
tölti ki!

4.1 Szolgáltató által tárgyévet megelızı évben szolgáltatott víz
m3
mennyisége
4.2 Ivóvízvezeték miatti szivárgás
m3
Díj alapja
4.3 Locsolás célú felhasználás
m3
4.4 Szennyvíztárolóból elszállított, igazolt szennyvíz mennyiség
m3
4.5 Talajterhelési díj alapja (4.1-4.2-4.3-4.4)
m3
4.6 Talajterhelési díj egységdíja
1200 Ft/ m3
Díj
4.7 Terület érzékenységi szorzó
3
kiszámítása
4.8 Tárgyévi talajterhelési díj mértéke (4.5x4.6x4.7)
Ft
Díj összege
4.9 Tárgyévet megelızı évben számított, fizetendı talajterhelési
Ft
díj
V. Felelısségem tudatában kijelentem, hogy a bevallásban közölt adatok a valóságnak megfelelnek.
________________________
helység

év

hó

nap

__________________________________________________
a díjfizetı (meghatalmazottja) aláírása

