
SZENTGOTTHÁRD VÁROS

POLGÁRMESTERI HIVATALA

9970 Szentgotthárd, Széll K. tér 11.

B E J E L E N T É S

talajterhelési díj fizetésére kötelezett kibocsátók számára
az önkormányzati adóhatósághoz történő nyilvántartásba vételhez

A KIBOCSÁTÓ

I. Természetes személy esetén:
1. Név:……………………………………………………………………………………………………….

2. Leánykori név:…………………………………………………………………………………………...

3. Szül.hely, év, hó, nap:…………………………………………………………………………………..

4. Anyja neve:………………………………………………………………………………………………

5. Adóazonosító jele:………………………………………………………………………………………

6. Lakcíme …………………………………………………………………………....Tel.:……………….

7. Levelezési cím, ha az nem azonos a lakcímével…………………..………………………………..

    …………………………………………………………………………………………………………….

8. Amennyiben a természetes személy egyéni vállalkozó adószáma: …………..…………………, 

    tevékenysége  gyakorlásának körülménye ( fő-, mellékfoglalkozás, nyugdíj melletti kiegészítő 

    tevékenység) ……………………………………………………………………………………………

    …………………………………………………………………………………………………………….

9. Az ingatlan megjelölése ahol a szennyvíz kibocsátás történik:  

    utca: ….…………………………………………. házszám: …………………….. hrsz: ……………

II. Jogi személy, jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet esetén:
1. A szervezet elnevezése (rövidített cégnév):…………………………………………………………

   ……………………………………………………………………………………………………………..

2. Székhelye:……..………………………………………………………… Tel.:………………………..

3. Adószáma:……………………………………………………………………………………………….

4. Létesítő okirat kelte:…………………………………………… Száma:……………………………..

5. Cégnyilvántartásba történt bejegyzést elrendelő végzés

    Száma:…………………………………………. Időpontja:……………………………………………



6. Képviselője, gazdasági társaság, közhasznú társaság, egyesülés vezető tisztségviselőinek 
    és könyvvizsgálójának neve, lakóhelye, adóazonosító száma:……………………………………
   …………………………………………………………………………………………………………….
   ……………………………………………………………………………………………………………..
   ……………………………………………………………………………………………………………..
   ……………………………………………………………………………………………………………..
   ……………………………………………………………………………………………………………..
   ……………………………………………………………………………………………………………..

7. Statisztikai számjele:……………………………………

8. Naptári évtől eltérő üzleti év mérlegforduló napja ………………………………………………….
    
9. Az ingatlan megjelölése ahol a szennyvíz kibocsátás történik (telephelyenként):

    utca ……………………. ………………….…… házszám. …………………….. hrsz: …..………..

    utca: ……………..………………………….……házszám: ……………………...hrsz: …..………..

    utca: ………………. …………………………….házszám: ……………………...hrsz: ….………..

Szentgotthárd, 200… év …….……………. hó ……... nap

………………………………
        cégszerű aláírás



A környezetterhelési díjról szóló módosított 2003. évi LXXXIX. számú törvény (Ktd.) 11. §-
a értelmében talajterhelési díj fizetési kötelezettség azt a kibocsátót terheli, aki a műszakilag 
rendelkezésre álló közcsatornára nem köt rá és helyi vízgazdálkodási hatósági engedélyezés 
alá tartozó – ide értve az egyedi zárt szennyvíztározót is - szennyvízelhelyezést alkalmaz.  A 
törvény hatálya a Ktd. 2 §-a értelmében - a környezet védelmének általános szabályairól szóló 
1995. évi LIII. számú törvény 2. § (2) bek. alapján – a természetes és jogi személyekre, jogi 
személyiséggel nem rendelkező szervezetekre terjed ki.

A talajterhelési díj megfizetésére, bevallására, az ehhez kapcsolódó jogkövetkezményekre az 
adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. számú törvény rendelkezéseit kell alkalmazni. 

A kibocsátóknak a díj fizetési kötelezettség keletkezését követő 15 napon belül be kell 
jelentkezniük  az  önkormányzati  adóhatósághoz,  az  erre  a  célra  rendszeresített 
formanyomtatványon. 

A  bejelentés  -  ki  nem  mentett  -  elmulasztása,  vagy  késedelmes  teljesítése  esetén  az 
adóhatóság mulasztási bírságot szabhat ki.

A  talajterhelési  díj  alapja a  tárgyévben  szolgáltatott  víz  mennyisége  csökkentve  a  külön 
jogszabály szerint locsolási célú felhasználásra figyelembe vett vízmennyiséggel, továbbá azzal 
a  számlával  igazolt  mennyiséggel,  melyet  a  kibocsátó  az  arra  feljogosított  szervezettel  a 
szennyvíztározójából szállítat el.

A talajterhelési díj összege: 120,- Ft/m3/év. 
Szentgotthárd közigazgatási területére vonatkozó területérzékenységi szorzó : 1,5
Szentgotthárd közigazgatási területére vonatkozó veszélyeztetési szorzó :  1

2005. évben a talajterhelési díj  20 %-át, 2006. évben 50 %-át, 2007. évben 75 %-át, 2008. 
évben 90 %-át 2009. évtől 100 %-át kell megfizetni.

A kibocsátóknak az éves díjfizetési kötelezettségről 

                                      a tárgyévet követő év március 31-ig 

bevallást kell benyújtaniuk az önkormányzati adóhatósághoz az erre a célra rendszeresített 
formanyomtatványon.

A talajterhelési  díjat  Szentgotthárd  Város  Polgármesteri  Hivatala  11747068-15421481-
03920000 számú Talajterhelési díj beszedési számlája javára kell befizetni, illetve átutalni.

                                                                       

 Polgármesteri Hivatal Szentgotthárd


