Abaújvár Község Önkormányzata
Képviselő-testületének
1/2011. (II. 17.) önkormányzati rendelete
A talajterhelési díjról

Abaújvár Község Önkormányzata Képviselő-testülete a környezetterhelési díjról szóló 2003.
évi LXXXIX. törvény 21/A. §. (2) bekezdésében és 26. § (4) bekezdésében kapott
felhatalmazás alapján a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 8. §. (1)
bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
1. §
(1)

(2)
(3)

A talajterhelési díjat a környezetterhelési díjról szóló 2003. évi LXXXIX. törvény 12. és
14. §-ai alapján az önadózás szabályai szerint a tárgyévet követő év március 31.-ig a
kibocsátónak kell megállapítani, bevallani és megfizetni.
Az (1) bekezdés szerinti bevallást az önkormányzati adóhatóság által rendszeresített
nyomtatványon kell benyújtani.
Mérési lehetőség hiányában a talajterhelési díj alapjára vonatkozó átalány a 47/1999.
(XII. 28.) KHVM rendelet 3. számú mellékletében foglaltak alapján állapítható meg.
2. §.

(1)

(2)

(3)

A kibocsátó talajterhelési díj fizetési kötelezettsége keletkezését, valamint a várható
talajterhelési díj összegét a vízszolgáltatás igénybevételét követő 15 napon belül jelenti
be az önkormányzati adóhatóságnál az erre a célra szolgáló nyomtatványon.
A kibocsátó talajterhelési díj fizetési kötelezettsége azzal a nappal megszűnik, amely
napon a műszakilag rendelkezésre álló közcsatornára ráköt, vagy a vízszolgáltatás
igénybevétele a szolgáltató igazolása szerint megszűnt.
A kibocsátónak a talajterhelési díj fizetési kötelezettségének megszűnéséről, annak
bekövetkezésétől számított 15 napon belül kell bejelentést tennie az önkormányzati
adóhatóságnál az erre a célra szolgáló nyomtatványon.
3. §.

Amennyiben a talajterhelési díj alapja nem haladja meg éves átlagban a havi 3 m 3-t és a
kibocsátóval közös háztartásban élők együttesen számított egy főre jutó jövedelme nem
haladja meg a mindenkori nyugdíjminimum kétszeresét, úgy erre tekintettel, rászorultsági
alapon, a talajterhelési díj 80%-át kell megfizetni.
4. §
(1)

(2)

Adatszolgáltatási kötelezettség terheli a szolgáltatót az e rendelet hatálya alá tartozó
kibocsátókra vonatkozóan: kibocsátónként a szolgáltatott víz mennyisége, az
ivóvízvezeték meghibásodása következtében elszivárgott víz és a külön vízmérőn mért
locsolási célú víz mennyisége tekintetében.
Az adatszolgáltatás benyújtási határideje a tárgyévet követő év február 28., mely
adatszolgáltatás a tárgyévet megelőző év adatait tartalmazza.

5. §.
(1)

(2)

A kibocsátó a helyi vízgazdálkodási hatósági jogkörhöz kapcsolódó talajterhelési díjat
az önkormányzat 54600119-10026768 számú környezetterhelési díj beszedési számlája
javára fizeti be.
A talajterhelési díj megfizetésére, bevallására, az ehhez kapcsolódó
jogkövetkezményekre, a megállapításához és a beszedéséhez való jog elévülésére,
pénzügyi ellenőrzésére, valamint végrehajtására az e rendeletben nem szabályozott
kérdésekben az adózás rendjéről szóló törvény rendelkezéseit kell alkalmazni.
6. §.

(1)
(2)

Ez a rendelet 2011. március 1-jén lép hatályba.
Hatályát veszti: a talajterhelési díjról szóló 14/2010 (XII. 16.) rendelet.

