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KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ
ASP-ADÓ-041 SZÁMÚ IFORM TÍPUSÚ ŰRLAPHOZ
TALAJTERHELÉSI DÍJ BEVALLÁS

Tisztelt Adózó!

A Budapest Főváros XVIII. kerület Pestszentlőrinc-Pestszentimre Önkormányzata Képviselő-testülete
a környezetterhelési díjról szóló 2003. évi LXXXIX. törvény (a továbbiakban: Kdtv.) 21/A. § (2)
bekezdésben kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában
meghatározott feladatkörében eljárva meghozta a 17/2012. (V.4.) önkormányzati rendeletét (a
továbbiakban: Rendelet) a talajterhelési díjról.
A Rendelet módosítása következtében a talajterhelési díj fizetésére kötelezett kibocsátót 2014-2019
évekre vonatkozóan díjmentesség illeti meg.
A Kdtv. 11. §-a alapján a talajterhelési díjfizetési kötelezettség azt a kibocsátót terheli, aki a műszakilag
rendelkezésre álló közcsatornára nem köt rá és helyi vízgazdálkodási hatósági, illetve vízjogi
engedélyezés hatálya alá tartozó szennyvízelhelyezést, ideértve az egyedi zárt szennyvíztározót is,
alkalmaz. Amennyiben a közcsatornát év közben helyezik üzembe, a díjfizetési kötelezettség a
kibocsátót a közcsatorna üzembe helyezését követő 90. naptól terheli.
A bevallást az ASP-ADÓ-041 számú iform típusú bevallási űrlap kitöltésével lehet teljesíteni az
Önkormányzathoz.
Az útmutató segítséget nyújt a bevallás pontos kitöltéséhez, támogatja az ügyintézés gyors és jogszerű
teljesítését.
A bevallás kitöltését a fejezetek (előlap, főlap) kiválasztásával kell elkezdeni.
Előlap
A bejelentkezést követően az adatok automatikusan betöltésre kerülnek.
A beküldő adatai (a személyazonosító igazolványban, lakcímkártyán lévő adatok alapján neve,
születési neve, anyja neve, születési helye, ideje, címe, tartózkodási helye, levelezési címe,
adóazonosító jele, email címe, telefonszáma, meghatalmazotti minőség, elektronikus kapcsolattartást
engedélyezése, előzmény információ)
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Főlap
Feldolgozás jogcíme
Utólagos bevallás a tárgyévet megelőző év vízfogyasztásáról. Adja meg bevallással éríntett időszak
évének dátumát. Amennyiben rákötött a közcsatorna hálózatra válassza a „Elszámolás megszűnéssel”
opciót.
I. A díjfizető (kibocsátó) adatai
A kibocsátó adatait kell szerepeltetni (a személyazonosító igazolványban, lakcímkártyán lévő adatok
alapján neve, születési neve, anyja neve, születési helye, ideje, adóazonosító jele, adószáma,
statisztikai számjele, pénzintézeti számlaszáma, lakóhelye vagy székhelye, levelezési címe,
telefonszáma, e-mail címe).
II. A díjfizetéssel érintett ingatlan
Annak az ingatlannak a címét és helyrajzi számát kell megadni, ahol a vízfogyasztás történik.
III. Az ingatlan tulajdonosának (Akkor kell kitölteni, ha nem azonos a díjfizetővel.)
Csak abban az esetben kell kitölteni, ha az előző pontban említett ingatlan tulajdonosa nem egyezik
meg azzal, aki a talajterhelési díjat fogja megfizetni
IV. Díjfizetéssel Kapcsolatos Adatok
1. A díj alapja a szolgáltatott, vagy egyedi vízbeszerzés esetén a méréssel igazolt felhasznált, illetve
mérési lehetőség hiányában az átalány alapján meghatározott víz mennyisége.
2. A külön jogszabály szerinti locsolási célú felhasználásra figyelembe vett vízmennyiség 5 %-a.
(Kizárólag akkor, ha a fenti ingatlan területének 50 %-a biológiailag aktív zöldfelület, melynek
locsolására a fővárosi vízközműből ivóvizet használ.)
3. Szennyvízszállításra feljogosított szervezet (Fővárosi Településtisztasági és Környezetvédelmi Kft.)
által igazoltan elszállított szennyvíz mennyisége.
4. Jelöle meg hogy milyen önkormányzati mentességre jogosult, és írja be a mentes vízmennyiséget.
(Mentességet minden esetben dokumentumokkal kell igazolni, melyre az űrlap beküldése után, a
csatolmányok feltöltése menüpontban lesz lehetősége. A csatolmány PDF típusú legyen.)
5 – 10. pontban az űrlap kiszámolja az előző pontokban megadott vízmennyiség alapján a fizetendő díj
összegét.
V. Felelősség vállalási nyilatkozat
Ebben a pontban az űrlap kitöltési helyének, időpontjának, valamint meghatalmazási adatok megadása
történik. Az űrlap hitelesítése bejelentkezés alapján az űrlap beküldésekor történik.
Amennyiben az adatbejelentéssel kapcsolatban kérdése merülne fel, kérem keresse a Közigazgatási és
Hatósági Iroda ügyintézőjét a 296-1400 telefonszámon vagy ügyfélfogadási időben személyesen a
Közigazgatási és Hatósági Iroda (1181 Budapest, Városház utca 16.) I. emelet 102-es hivatali
helyiségében.
Továbbá időpont foglalásra is van lehetőség honlapunkon: https://www.bp18.hu/polgarmesterihivatal/idopont-foglalas

