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KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ 

A TALAJTERHELÉSI DÍJ BEVALLÁS NYOMTATVÁNYHOZ 

  
 

Vonatkozó jogszabályok:  
• a helyi adókról szóló 1990. évi C. törvény (a továbbiakban: Htv.),   
• Az Arnót Község Önkormányzati Képviselő-testületének 18/2015 (VIII.24.) 

önkormányzati rendelete a talajterhelési díjról (a továbbiakban: Önk.r.),  

• A környezetterhelési díjról szóló 2003. évi LXXXIX. törvény (továbbiakban: Ktd.)  
• 58/2013. (II.27.) Korm. rendelet,  

• Az adózás rendjéről szóló 2017. évi CL. törvény,  
• Az elektronikus ügyintézés és a bizalmi szolgáltatásokról szóló 2015. évi CCXXII.  

törvény,  

• A 35/2008.(XII.31.) PM rendelet az önkormányzati adóhatóságok által 
rendszeresíthető bevallási, bejelentési nyomtatványok tartalmáról (továbbiakban: PM 
rendelet).  

    
 

BEVALLÁSI NYOMTATVÁNY  
 

 Űrlap száma: ASP-ADO-041-2015  
 

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 az érintett ingatlan címét és helyrajzi 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. Az adott 
évben fogyasztott vízmennyiség 12 hónapra számított átalány vízmennyiségét kell bevallani 
és a fizetendő talajterhelési díj összegét jogszabály alapján március 31. napjáig kell Arnót 
Község Önkormányzatának 11734004-15348922-03920000 számú talajterhelési díj 
számlájának beszedési számlájának javára megfizetni.  
  
A bevallást az érintett ingatlan használója (a tényleges kibocsátó) köteles kitölteni a tényleges 
fogyasztás alapján. Amennyiben az ingatlant a bevallás időpontjában senki nem használja, az 
ingatlan tulajdonosa(i) köteles abban az esetben is a bevallási kötelezettségnek eleget tenni.  
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A képviselő-testület döntése alapján: 
-  a talajterhelési díj megfizetése alól 94,5 %-os mentességet élvez az a kibocsátó, akinek a 
családjában az egy főre jutó jövedelem nem haladja meg a mindenkori nyugdíjminimum 
négyszeresét. 
- a 65-ik életévét betöltő kibocsátó magánszemély részére talajterhelési díj mentességet 
biztosit a betöltést követő év január 01-től. 
A talajterhelési díj alapja: 
1.) az adott időszakra a szolgáltató által leszámlázott víz mennyisége. 
Amennyiben nincs lehetőség egyedi vízbeszerzés esetén mérési lehetőségre (mérőóra nem 
került felszerelésre), akkor átalányösszegben kell megállapítani a felhasznált vízmennyiséget. 
A fogyasztott víz átalánymennyisége 30 l/fő/nap, azaz 10,95m3/fő/év.  
Az átalány megállapításának szempontja a 47/1999 (XII.28.) KHVM rendelet 3. sz. melléklete 
szerint történik. 
2.) csökkentve az ivóvíz vezeték meghibásodása következtében elszivárgott (a szolgáltatótól 
kért igazolás szerinti mennyiség szerepeltethető) vízmennyiséggel. 
3.) a talajterhelési díj alapja csökkenthető az adózó nevére kiállított, az adóévben kibocsátott 
folyékony hulladék elszállításáról szóló eredeti számlával igazolt mennyiséggel, amelyet a 
kibocsátó szennyvíz tárolójából olyan arra feljogosított szervezettel szállíttat el, amely a 
folyékony hulladék jogszabályi előírások szerinti elhelyezését igazolja. 
A díj összegét a környezetterhelési díjról szóló törvény, a mentességeket és az eljárási 
szabályokat az Önk.r. szabályozza.  
A díj megállapítása, bevallása, befizetése önadózás útján történik, amelynek teljesítési 
határideje az adóévet követő év március 31-e. 
Az egységdíj mértéke: 1200 Ft/m3, területérzékenységi szorzó 3. 
 

 

Az elektronikus ügyintézés és a bizalmi szolgáltatásokról szóló 2015. évi CCXXII. törvény 
alapján a gazdálkodó szervezetnek minősülő (ide tartozik az a magánszemély egyéni 

vállalkozó is, aki az Egyéni Vállalkozók Nyilvántartásában (EVNY) szerepel) adózó 
elektronikus úton köteles kapcsolatot tartani az önkormányzati adóhatósággal, fizetési 
kötelezettségét Arnót Község Önkormányzatának 11734004-15348922-03920000 számú 
talajterhelési díj számlájának javára teljesítheti.   
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