NAGYTARCSA KÖZSÉG

TALAJTERHELÉSI DÍJ
2011. ÉVRE BEVALLÁSI NYOMTATVÁNYA
(A Környezetterhelési díjról szóló 2003. évi LXXXIX. törvény, valamint Nagytarcsa Község
Képviselőtestületének 34/2005 (12.14) számú rendelete alapján.)

A bevallás benyújtásának végső határideje: 2012. február 29.

A díjfizető (kibocsátó) adatai
Adózó /kibocsátó neve:
Címe:
Levelezési címe:
Születési helye, ideje:
Anyja neve:
Adóazonosító jele, adószáma:
Nagytarcsa nyilvántartási száma:
Bevallás kitöltőjének neve:
Bevallás kitöltőjének telefonszáma:

A díjfizetéssel érintett ingatlan (fogyasztói hely)
Címe:
Helyrajzi száma:
Fogyasztói azonosító:

A bevallási időszak
200__. év ___________ hó___ naptól 200__. év ____________ hó ___napig
Oka:_________________

A díjfizetéssel kapcsolatos adatok
1. A felhasznált (vízmérő alapján mért) vízmennyiség a tárgyévben*:
m3
2. Külön jogszabály alapján levonható locsolásra felhasznált vízmennyiség:
3. Szennyvízszállításra feljogosított szervezet által számlával igazoltan
elszállított szennyvíz mennyisége:
4. A talajterhelési díj alapja (1. sor csökkentve a 2. 3. és 4. sor összegeivel):
5. A számított talajterhelési díj: (5. sor x 120 Ft x 3 x 1)
6. 2011 évben a teljes talajterhelési díj 100 %-a
7. Az Art. alapján a 1.000 Ft alatti díjtétel ADÓMENTES!
8. 2011. évre fizetendő talajterhelési díj:

-

m3

-

m3
m3
Ft
Ft
Ft
Ft

Kijelentem, hogy a fenti adatok a valóságnak mindenben megfelelnek!

Kelt: ____________ 200__ év. ____________hó ______ nap

_____________________
Aláírás

1

„Kitöltési segédlet”
A környezetterhelési díjról szóló 2003. évi LXXXIX. törvény (továbbiakban: Ktd tv.) alapján 2004.
július 1-jétől lépett hatályba a talajterhelési díjfizetési kötelezettség. A Ktd tv. 11. §-a szerint a
talajterhelési díjfizetési kötelezettség azt a kibocsátót terheli, aki a műszakilag rendelkezésre álló
közcsatornára nem köt rá és helyi vízgazdálkodási hatósági engedélyezés alapján
szennyvízelhelyezést alkalmaz. A talajterhelési díjfizetésre kötelezett kibocsátó a törvény alapján
megállapított talajterhelési díjnak 2006. évben 50%-át, 2007. évben 75%-át, 2008. évben 90%-át, 2009.
évtől pedig 100 %-át köteles megfizetni.

Talajterhelési díj alapja
1. A szolgáltatott víz mennyisége, vagyis a nagytarcsai vizszolgáltatótól kapott fogyasztási
mennyiség, korrigálva az alábbi csökkentő tételekkel:
2. Külön jogszabály szerint locsolási célú felhasználásra figyelembe vett vízmennyiség

3. Számlákkal igazolt mennyiség, amelyet a kibocsátó szennyvíztárolójából, olyan arra feljogosított
szervezettel szállíttat el, amely a folyékony hulladék jogszabályi előírások szerinti elhelyezését
igazolja

A talajterhelési díj számítása
TTD = E x A x T x 1
TTD: a fizetendő éves talajterhelési díj,
E: az egységdíj (Ft/m3),
A: a díjfizetési alap (m3)
T: a település közigazgatási területére vonatkozó, a felszín alatti víz állapota szempontjából
megállapított területérzékenységi szorzó, Nagytarcsa esetében 3.
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