KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ A 2017. ÉVI TALAJTERHELÉSI DÍJ BEVALLÁSÁHOZ
A környezetterhelési díjról szóló 2003. évi LXXXIX. törvény (továbbiakban: Ktd.) célja a környezet és
természet védelme, terhelésének mérséklése, a környezethasználóknak a környezet és természet
megóvását szolgáló tevékenységre való ösztönzése. A Ktd. alapján a helyi vízgazdálkodási hatósági jogkörbe
tartozó szennyvízelhelyezéshez kapcsolódó talajterhelési díjjal kapcsolatos feladatokat az önkormányzati
adóhatóságok látják el.
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 talajterhelési díj alapja vezetékes ivóvíz szolgáltatás esetén a Nyíregyháza és Térsége Víz- és Csatornamű
Zrt. (továbbiakban: Szolgáltató) által a szolgáltatott víz mennyisége, egyedi vízbeszerzés esetén a méréssel
igazolt felhasznált víz mennyisége. Amennyiben egyedi vízbeszerzés esetén a mérésre nincs lehetőség
(mérőóra nem került felszerelésre), akkor átalányösszegben kell megállapítani a felhasznált
vízmennyiséget.
A talajterhelési díj alapja csökkenthető a külön jogszabály szerinti locsolási célú felhasználásra figyelembe
vett vízmennyiséggel, továbbá azzal a számlákkal igazolt vízmennyiséggel is, amelyet a kibocsátó
szennyvíztárolójából arra feljogosított szervezet szállít el, amely a folyékony hulladék jogszabályi előírások
szerinti elhelyezését igazolja.
A Ktd.12.§ (3) bekezdésében foglaltak alapján a talajterhelési díj egységdíjának mértékét 1200 Ft/m3.
Nyíregyházán 1.5 területérzékenységi szorzóval számolva 1.800,- Ft-ot kell fizetni minden egyes
elfogyasztott köbméter víz mennyiség után azoknak, akiknek az ingatlana nincs rákötve a kiépített
szennyvízcsatornára.
Nyíregyháza Megyei Jogú Város Közgyűlésének a talajterhelési díjról szóló 36/2017.(XII.1.) önkormányzati
rendelet 4. § (1) bekezdés a)-d) pontjai alapján a talajterhelési díjra vonatkozóan mentességben részesülnek
azok a kibocsátók:
a) akiknek családjában az egy főre jutó havi nettó jövedelem az adóbevallás benyújtását megelőző
hónapban nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegét (továbbiakban:
nyugdíjminimum),
b) egyedülállók esetén a havi nettó jövedelem az adóbevallás benyújtását megelőző hónapban nem
haladja meg a nyugdíjminimum 150 %-át,
c) az adóévben a 70. életévüket betöltött egyedülálló személyek,
d) azon házastársak, illetve élettársak, akiknek legalább egyike az adóévben a 70. életévét betöltötte.
A mentesség igénybevétel esetén a bevalláshoz jövedelemigazolást, nyugdíjszelvényt csatolni szükséges.
A (c) és d) pontban meghatározott adómentességre jogosult kibocsátó a bevallási kötelezettség alól is
mentesül.
A Szolgáltató által közölt adatok alapján került postázásra a 2017. évi kötelezettség megállapítására
vonatkozó bevallási nyomtatvány.
A 2017. évre vonatkozó bevallás benyújtásának és a bevallott talajterhelési díj megfizetésének határideje
2018. március 31.
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A bevallási nyomtatvány I. részében a kibocsátó (díjfizetésre kötelezett) magánszemély és nem
magánszemély (egyéni és társas vállalkozás) pontos azonosításához szükséges adatokat kell értelemszerűen
kitölteni.
A II. részt értelemszerűen kell kitölteni, a fogyasztó azonosító számhoz a Szolgáltató számláján feltüntetett
fogyasztó azonosító számát kell beírni.
Egy kibocsátó több ingatlan után is fizethet talajterhelési díjat, melyet ingatlanonként külön-külön bevalláson
kell benyújtania.
A III. részt csak akkor kell kitölteni, ha az ingatlan tulajdonosa nem azonos a kibocsátóval.
A IV. rész a talajterhelési díj alapjának és a díj összegének megállapítására szolgál. A 2017. évben fogyasztott
vízmennyiség 12 hónapra számított átalány vízmennyiségét kell bevallani majd csökkenteni a külön
jogszabály alapján locsolásra felhasznált vízmennyiséggel valamint a szennyvízszállításra feljogosított
szervezet által számlával igazoltan elszállított szennyvíz mennyiségével. Nyíregyháza Megyei Jogú
Város Önkormányzata Közgyűlésének 6/2013.(II.15.) számú rendelete, valamint a 192/2017.(VIII.31.) számú
határozata értelmében a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtését, szállítását és
ártalmatlanító helyre történő elhelyezését végző kötelezett közszolgáltató Nyíregyháza Megyei Jogú
Város közigazgatási területén a Térségi Hulladékgazdálkodási Kft.
A fizetendő talajterhelési díj összegét 2018. március 31. napjáig kell megfizetni Nyíregyháza Megyei Jogú
Város Polgármesteri Hivatala OTP Bank Nyrt-nél vezetett 11744003-15402006-03920000 számú talajterhelési
díj beszedési számlára.
A Szolgáltató által rendelkezésünkre
megkönnyítésére közöljük.
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Felhívjuk szíves figyelmét, hogy a bevallási határidő elmulasztása, hibásan benyújtott bevallás esetén az az
adózás rendjéről szóló 2017. évi CL. törvény 221. §-ában foglalt jogkövetkezményt kell alkalmaznia az
adóhatóságnak.
Fontos, hogy a bevallást ne felejtse el aláírásával ellátni, mert e nélkül a bevallás érvénytelen!
A talajterhelési díjjal kapcsolatban esetlegesen felmerülő kérdések rendezése érdekében tájékoztatásul
közöljük az Adóosztály ügyfélfogadási idejét:
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Nyíregyháza, 2018. március
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