KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ
A helyi vízgazdálkodási hatósági jogkörbe tartozó szennyvízelhelyezéshez kapcsolódó
talajterhelési díj bevallásához
A talajterhelési díjjal kapcsolatos adókötelezettséget a környezetterhelési díjról szóló 2003. évi
LXXXIX. törvény (a továbbiakban: Ktd.) felhatalmazása alapján alkotott Pécs Megyei Jogú Város
Önkormányzata Közgyűlésének többször módosított 6/2005. (03.07.) számú a talajterhelési
díjról szóló rendelete (a továbbiakban: Ör.) állapította meg.
Az Ör. hatálya Pécs Megyei Jogú Város közigazgatási területén a Ktd. 11. §-ában meghatározott
azon kibocsátóra terjed ki, aki a műszakilag rendelkezésre álló közcsatornára nem köt rá és helyi
vízgazdálkodási hatósági engedélyezés alá tartozó szennyvízelhelyezést ideértve az egyedi zárt
szennyvíztárolót is alkalmaz. Amennyiben a közcsatornát év közben helyezik üzembe, a díjfizetési
kötelezettség a kibocsátót a közcsatorna üzembe helyezését követ 90. naptól terheli.
A helyi vízgazdálkodási hatósági jogkörbe tartozó szennyvízelhelyezéshez kapcsolódó talajterhelési
díjat a kibocsátónak kell megállapítania, bevallania és megfizetnie a tárgyévet követ év március 31éig.
A közszolgáltató. az önkormányzati adóhatóság részére a kibocsátó azonosítása és ellenőrzése
érdekében adatokat szolgáltat a tárgyévet követ év január 31. napjáig a kibocsátók vízfogyasztásáról
(korrigálva az adatot a locsolási célra felhasznált, mért ivóvízmennyiség mértékével), valamint a
közszolgáltató által elszállított szennyvíz mennyiségéről.
I. Díjfizető (kibocsátó)
Ebben a blokkban kell megadni az adóalany azonosításához szükséges személyes adatokat.
Magánszemély és egyéni vállalkozó adózó esetén kötelező az adóazonosító jel, nem magánszemély
és egyéni vállalkozó adózó esetén az adószám kitöltése.
Felhívom figyelmét, hogy az Adóügyi Osztály nyilvántartásában szereplő értesítési címet, az
adózó utolsó beadványa szerinti értesítési címre minden esetben kijavítja, azonban ez nem
pótolja az adózó változás bejelentési kötelezettségét!
II. A díjfizetéssel érintett ingatlan
A díjfizetéssel érintett ingatlan pontos beazonosítása érdekében meg kell adni a földrajzi fekvése
szerinti pontos címét, helyrajzi számát, valamint a közszolgáltatónál nyilvántartott fogyasztási hely
kódot. Ha egy ingatlanon a fővízóra mellett, külön mellékmérőt szereltek fel, mely a kerti csapon
felhasznált vízmennyiséget méri, abban az esetben a két vízóra külön fogyasztási helyként jelenik
meg és vízóránként külön-külön bevallást kell kitölteni.
III. Az ingatlan tulajdonosa
Abban az esetben, ha a 2. pontban megjelölt ingatlannak nem tulajdonosa a díjfizető, akkor itt kell
megadni a tulajdonos személyes adatait.
IV. A bevallás éve
Ebben a pontban adja meg, hogy a helyi vízgazdálkodási hatósági jogkörbe tartozó
szennyvízelhelyezéshez kapcsolódó talajterhelési díj bevallása mely adóévre vonatkozik.
V. A díjfizetéssel kapcsolatos adatok
1. Ebben a pontban kell feltűntetni a 2. pontban megjelölt ingatlanon, vízmérő alapján mért
tárgyévben felhasznált vízmennyiséget.
Azon kibocsátók esetében, akiknél az ingatlant nem kötötték rá a közműves hálózatra vagy a
vételezés nem mérőórával történik, a tárgyévi vízfogyasztást a közüzemi vízműről szolgáltatott
ivóvízért fizetendő díjakról szóló 38/1996. (VI.29) önkormányzati rendelet 4. § (1) bekezdésében
meghatározott módon átalányként kell megállapítani.
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2. Locsolásra felhasznált vízmennyiség címén Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata külön
jogszabályban nem adott kedvezményt. A mező értéke, minden esetben 0.
3. Ebben a sorban kell szerepeltetni azt a szennyvíz mennyiséget, amelyet azon közszolgáltató
szállított el, aki/amely Pécs város belterületére a települési folyékony hulladék begyűjtésére és
elszállítására irányuló kötelező közszolgáltatás ellátására Pécs Megyei Jogú Város
Önkormányzatával közszolgáltatási szerződést kötött.
4. Az Ör. 3.§ (3)-(7) bekezdése alapján mentes a talajterhelési díj megfizetése alól
- az a kibocsátó, aki a műszakilag rendelkezésre álló közcsatornára ráköt a rákötés évében.
- az a kibocsátó, akinek a közszolgáltató által igazolt éves vízfogyasztása nem haladja meg a 60
m3-t.
- a kibocsátó a közszolgáltató által igazolt, külön mérő órával (főmérő vagy almérő) mért kerti
csapon és tűzi vízmérőn keletkezett vízfogyasztása után.
- a kibocsátó, ha a vételezett vízmennyiséget üres telken folyó építkezéshez használja fel, és ezt a
közszolgáltató igazolja.
- a kibocsátó az igazoltan technológiai célú, külön mérőórával mért vízfogyasztása után.
5. A talajterhelési díj alapja az 1. sor adata csökkentve a 3. sor és a 4. sor adataival. Amennyiben
a 3, és a 4, sorban szereplő adatok összege meghaladja az 1. pontban szereplő adatot, abban az
esetben, ebben a sorban 0-t kell szerepeltetni.
6. A Ktd. 12.§ (3) bekezdése szerint a talajterhelési díj egységdíjának mértéke 1200 Ft/m3
7. Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzatának illetékességi területén, a helyi vízgazdálkodási
eljárás esetén, a területérzékenységi szorzó 3.
8. A számított talajterhelési díj, az 5, 6, és 7. pontokban szereplő értékek szorzata.
9. A 2014. január 1. napjától hatályos Ör. 3.§ (1) bekezdése szerint mentesek a talajterhelési díj
megfizetése alól:
a.) a közös háztartásban élők, ha a tárgyévet megelőző évben szerzett összes nettó jövedelem
alapján számított egy főre jutó havi nettó jövedelem nem haladja meg az öregségi nyugdíj
mindenkori legkisebb összegének 170 %-át,
b.) egyedül élő kibocsátó a tárgyévet megelőző évben szerzett összes nettó jövedelem alapján
számított egy főre jutó havi nettó jövedelem nem haladja meg a nyugdíjminimum 200 %- át,
c.) a tárgyév első napján egyedül élő 70 év feletti kibocsátó, akinek a tárgyévet megelőző évben
szerzett összes nettó jövedelem alapján számított havi nettó jövedelme nem haladja meg az
öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 300 %-át.
A díjmentesség iránti kérelmet a bevallással együtt a tárgyévet követ március 31. napjáig az
önkormányzati adóhatósághoz lehet benyújtani. A mentesség feltételeinek meglétét az
igényjogosult adatokkal köteles alátámasztani. A díjmentességről a hatóság határozattal dönt.
Felhívom figyelmét, hogy a mentességre irányuló kérelme hiányában a mentességet megadni
nem áll módunkban!
10. Fizetendő talajterhelési díj, a 9. sorban szereplő összeg csökkentve a 10. sor összegével.
A bevallás aláírás hiányában, illetve aláírásra jogosulatlan személy aláírása esetén
érvénytelen, azaz joghatás kiváltására nem alkalmas
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