Kitöltési útmutató
A 2013. évi talajterhelési díj bevallásához
Tisztelt Adózó!
A környezetterhelési díjról szóló 2003. évi LXXXIX. törvény alapján a helyi vízgazdálkodási hatósági jogkörbe
tartozó szennyvízszikkasztás után talajterhelési díjat kell fizetni az önkormányzati adóhatósághoz.
Adókötelezettség azt a kibocsátót terheli, aki a műszakilag rendelkezésre álló közcsatornára nem köt rá és
helyi vízgazdálkodási hatósági, illetve vízjogi engedélyezés alapján szennyvízelhelyezést alkalmaz.
Az alábbi utcákban áll műszakilag rendelkezésre a közcsatorna: Ady E.utca, Tanácsház utca, Ligetsor,
Széchenyi utca 2-130,Széchenyi utca 1-149, Szabadság tér, Táncsics utca 21-27,Táncsics utca 20-24,
Kossuth L.utca. 2-14, Kossuth L.utca 1-15.
A bevallási nyomtatvány I. része az adóalany azonosító adatait tartalmazza. Értelemszerűen csak az
adóalanyra vonatkozó adatokat kell kitölteni. Pl. magánszemély adóalany esetén név, születési hely, születési
ideje, anyja neve, adóazonosító jele, lakóhelye és ha az nem azonos a levelezési címmel, akkor a levelezési
címet is meg kell adni.
A II-III. részt értelemszerűen kell kitölteni.
A IV. rész az adóalap és az adó megállapítására szolgál. A hivatkozott törvény alapján Baracs Község
Önkormányzata Képviselőtestületének 18/2007.(VIII.27.) Rendelete szerint a talajterhelési díjat önadózással a
kibocsátónak kell megállapítani, bevallani és megfizetni.
Az 1. pontban a bevallási időszakban a kibocsátó által a vízmérő óra szerint fogyasztott vízmennyiséget kell
bevallani, amennyiben vízmérő nem áll rendelkezésre, akkor az önkormányzati rendeletünk szerinti átalányt
kell beírni.
A bevallási időszak 2013.január 1-től 2013.december 31-ig szól, az adóbevallás és a bevallott
talajterhelési díj megfizetésének határideje: 2014. március 31.
Amennyiben 2013. évben rákötött a szennyvízcsatorna-hálózatra, akkor a IV. pontban a bevallási időszak
vége a rákötés napja.
A 2.pontban a A 38/1995. (IV. 5.) Korm rendelet 24.§ d) pontja alapján: „a külön jogszabály felhatalmazása
alapján kihirdetett jogszabályok szerint az év meghatározott időszakában (május 1-jétől szeptember 30-ig)
locsolási célú felhasználásra figyelembe vett ivóvízmennyiség, amely nem lehet kevesebb mint az adott
időszakhoz tartozó vízhasználat 10%-a levonható.
A 3. pontban a szennyvíz elszállítására feljogosított szervezet által a bevallási időszakokban kiadott számlán
feltüntetett mennyiséggel lehet csökkenteni az adóalapot.
A 4. pontban a talajterhelési díj alapját kell megállapítani.
Az 5- 6. pontban a talajterhelési díj mértéke került rögzítésre. Baracson a talajterhelési díj mértéke: 1200 Ft/
m3 és a területérzékenységi szorzó (1,5) szorzata.
A 7. pontban:A számított talajterhelési díj.
A talajterhelési díjat 2013. március 31-éig lehet pótlékmentesen befizetni az önkormányzat talajterhelési díj
beszedési számlájára, illetve átutalni a 70600061-11097105 számlaszámra.
Csak az aláírt bevallás érvényes, ezért kérjük írja alá a kijelölt helyen
!
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