Talajterhelési díj
Ügyleírás: A környezetterhelési díjról szóló 2003. évi LXXXIX. törvény alapján a talajterhelési díjfizetési
kötelezettség azt a kibocsátót terheli, aki a műszakilag rendelkezésre álló közcsatornára nem köt rá,
és helyi vízgazdálkodási hatósági engedélyezés hatálya alá tartozó szennyvízelhelyezést - ideértve az
egyedi zárt szennyvíztározót is - alkalmaz.
A díjfizetésre kötelezett kibocsátó a Ktd. által megállapított talajterhelési díjnak 2009. évtől a 100 %-át
köteles megfizetni.
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 szerinti locsolási célú felhasználásra figyelembe vett víz mennyiségével.
A talajterhelési díj egységdíjának mértéke: 1 200 Ft/m3
Területérzékenységi szorzó: 1,5
A bevallásokat és a befizetéseket a negyedév utolsó napjáig kell teljesíteni. (március 31.)
Talajterhelési díj beszedési számla: 63200195-11042655
A talajterhelési díj helyi szabályairól szóló 6/2013. (IV.30.) önkormányzati rendelete alapján 80 %-os
díjkedvezmény illeti meg azon kibocsátókat, ahol az ingatlanban nyugdíjszerű ellátásban részesülő
személy egyedül él.
90%-os díjkedvezmény illeti meg azon kibocsátót, aki tárgyév december 31. napjáig a műszakilag
rendelkezésre álló közcsatorna-hálózatra rákötött.
Szükséges mellékletek/okiratok: Talajterhelési díj bevallás
Benyújtás formája és módja:
Az adatbejelentés benyújtható:
·
az Önkormányzati Hivatali Portálon: https://ohp-20.asp.lgov.hu/nyitolap
·
ePapíron, elektronikus formában: https://epapir.gov.hu/
·
valamint levélben, illetve személyesen a Polgármesteri Hivatalban.
Az adóhatóság írásban, az elektronikus ügyintézés és a bizalmi szolgáltatások általános szabályairól
szóló 2015. évi CCXXII. törvényben meghatározott elektronikus úton vagy személyesen, írásbelinek
nem minősülő elektronikus úton tart kapcsolatot az adózóval és az eljárásban résztvevőkkel.
Az adóhatóság elektronikus úton tart kapcsolatot azzal az adózóval, aki (amely) az Eüsztv. alapján
elektronikus ügyintézésre köteles. A gazdálkodók elektronikus kapcsolattartásra kötelezettek.
Ügyintézés határidő és díja: Ha jogszabály eltérően nem rendelkezik, az ügyintézési határidő 30 nap.
Az ügyintézési határidő az adatbejelentésnek az eljárásra hatáskörrel és illetékességgel rendelkező
adóhatósághoz történő megérkezését követő napon kezdődik.
Talajterhelési díj bevallásának benyújtása díj- és illetékmentes.
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Alkalmazott jogszabályok:
· A környezetterhelési díjról szóló 2003. évi LXXXIX. törvény.
· Az adózás rendjéről szóló 2017. évi CL. törvény.
· Az adóigazgatási rendtartásról szóló 2017. évi CLI. törvény.
· Az elektronikus ügyintézés és a bizalmi szolgáltatások általános szabályairól szóló 2015. évi CCXXII.
törvény.
· Kocs Község Önkormányzat Képviselő-testületének 6/2013. (IV.30.) önkormányzati rendelete a
talajterhelési díj helyi szabályairól
Kézbesítés: Az adóhatóság a határozatot írásbeli alapon történő kapcsolattartás esetén hivatalos
iratként vagy az Eüsztv.-ben meghatározott elektronikus úton kézbesíti.
Elektronikus kapcsolattartásra nem kötelezett adózó részére, az adózó vagy képviselője
adóhatósághoz bejelentett címére, valamint Magyarországon lakóhellyel nem rendelkező külföldi
személy magyarországi kézbesítési meghatalmazottja címére kerül feladásra.
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