TÁJÉKOZTATÓ A TALAJTERHELÉSI DÍJ BEVALLÁSHOZ
Adókötelezettség:
Azt a kibocsátót terheli, aki a műszakilag rendelkezésre álló közcsatornára nem köt rá.
Az adókötelezettség keletkezése, megszűnése:
Ivóvízellátó rendszerrel már rendelkező kibocsátók díjfizetési kötelezettsége 2004. június 1. napján
keletkezik.
Új belépő esetén a települési vízvezeték-hálózatra való rácsatlakozás (vízmérőóra üzembe helyezés)
napján keletkezik.
A kibocsátó személyében történő évközi változást (új fogyasztó, illetve fogyasztásmérő tulajdonos) a
Szolgáltatóhoz való bejelentés napjától kell figyelembe venni (a régi tulajdonos kötelezettsége
megszűnik, az új tulajdonosnak kötelezettsége keletkezik). A változást a kibocsátó a változás napjától
számított 15 munkanapon belül köteles Zákány Polgármesteri Hivatalának Adócsoportjához, az erre a
célra rendszeresített formanyomtatványon bejelenteni.
A díjfizetési kötelezettség megszűnik:
a vízvezeték-hálózatról való vízhasználat megszüntetése (vízóra leszerelés) napján,
a közcsatorna-hálózatra való rákötés napján.
A bejelentési kötelezettség mind az eladót, mind, pedig a vevőt terheli. Aki bejelentési
kötelezettségének a megadott határidőn belül nem tesz eleget és késedelmét nem menti, ki mulasztási
bírsággal sújtható.
Az adó mértéke:
A talajterhelési díj alapja a szolgáltatott, vagy az átalány alapján meghatározott víz mennyisége,
csökkentve a méréssel igazolt locsolási célú felhasználásra figyelembe vett víz mennyiségével,
valamint csökkentve a szennyvíztározóból, elszállított számlákkal igazolt szennyvíz mennyiségével.
A talajterhelési díj mértékét a talajterhelési díj alapja szorozva 120 Ft-tal szorozva a település
közigazgatási területére vonatkozó területérzékenységi szorzóval 1,5-tel.
A talajterhelési díj kiszámítása: 1m3 × 120 × 1.5=180 Ft / m3
Fizetendő talajterhelési díj:
Az éves talajterhelési díj
2004-ben 2005-ben 2006-ban 2007-ben 2008-ban 2009-ben 2010-ben
20%-a

20%-a

50%-a

75%-a

90%-a

100%-a

100%-a

Az adó bevallásának, megfizetésének határideje:
1. A talajterhelési díjat a kibocsátónak kell megállapítania, bevallania és megfizetnie (önadózás) a
tárgyévet követő év március 31-ig.
2. A bevallásokat Zákány Község Önkormányzata által rendszeresített nyomtatványon kell teljesíteni.
3. A befizetéseket Zákány Község 66300146-15214254 számú talajterhelési díj beszedési számlára
kell teljesíteni.
4. Késedelmes befizetés esetén késedelmi pótlékot kell fizetni. A késedelmi pótlék mértéke minden
naptári nap után a felszámítás időpontjában érvényes jegybanki alapkamat kétszeresének 365-öd
része.
Alkalmazott jogszabályok:
Környezetterhelési díjról szóló 2003. évi LXXXIX. törvény
Az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény
Zákány Község Önkormányzata képviselő-testületének talajterhelésről szóló 9/2005.(VIII.18.) számú
rendelete

