MULASZTÁSI BÍRSÁG
A TALAJTERHELÉSI DÍJ ÖNBEVALLÁST
ELMULASZTÓI RÉSZÉRE

Demecser Város Jegyzője a napokban több mint 50 lakáscímre küldte ki azokat a
határozatait, amelyek 25.000 Ft összegű mulasztási bírság megállapításáról
rendelkeznek azon ingatlanok vízóra tulajdonosai részére, akik sem önként, sem a
felszólítása ellenére nem tettek bevallást a 2015. évi talajterhelési díjak
megállapításához.
Amennyiben a talajterhelési díj bevallási kötelezettségének az érintett önként 30 napon
belül továbbra sem tesz eleget, a kiszabott bírság kétszeresét kell megállapítani 30
naponként mindaddig, míg a talajterhelési díj bevallási kötelezettségét nem teljesíti.
A talajterhelési díjról a környezetterhelési díjról szóló 2003. évi LXXXIX. törvény (a
továbbiakban: Kttv.) rendelkezik. E törvény 11. § (1) bekezdésének értelmében
talajterhelési díjfizetési kötelezettség azt a víz fogyasztót (kibocsátót) terheli, aki a
műszakilag rendelkezésre álló szennyvíz közcsatornára nem köt rá. A Kttv. 21/A. § (1)
és (2) bekezdései úgy rendelkeznek, hogy a helyi vízgazdálkodási hatósági jogkörbe
tartozó szennyvízelhelyezéshez kapcsolódó talajterhelési díjat a kibocsátónak kell
megállapítania, bevallania és megfizetnie (önadózás) a tárgyévet követő év március 31éig.
Az adóhatóság az ingatlanon történő vízfogyasztásról, a fogyasztott víz mennyiségéről a
közszolgáltató Nyírségvíz Zrt. tájékoztatása alapján értesült. A közszolgáltató
tájékoztatása kiterjed arra is, hogy az adott címen a közcsatorna műszakilag
rendelkezésre áll, arra az érintett ingatlant nem kötötték rá. E tények megalapozzák a
talajterhelési díjjal kapcsolatos bevallási kötelezettséget attól függetlenül, hogy
ténylegesen keletkezett -e az ingatlanon szennyvíz, történt -e szennyvízkibocsátás.
A hivatkozott törvényi felhatalmazás alapján Demecser Város Önkormányzata
Képviselő-testülete a talajterhelési díjról szóló 11/2006. (II.24.) rendeletében határozta
meg a talajterhelési díjra vonatkozó részletszabályokat. Az önkormányzati rendelet 3. §
(1) bekezdés értelmében az arra rendszeresített nyomtatványon a tárgyévet követő év
március 31-ig bevallást kell benyújtani.
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A részletezett törvényi szabályozás szerint az ingatlan tulajdonosainak, a
vízfogyasztóinak az évenkénti bevallást önadózás keretében, tehát adóhatósági felhívás
nélkül kellett volna teljesíteniük. Az adott esetben a jegyzői hatóság törvényi
kötelezettség hiányában is felhívást adott ki a bevallási kötelezettség teljesítésére, és
tájékoztatást adott a várható jogkövetkezményekről is. A 2016. március első hetében
kiadott felhívások kézbesítése a szolgáltató által megadott levelezési címre igazoltan
megtörténtek, azonban a mulasztási bírsággal sújtott vízóra használók bevallása a mai
napig nem érkezett meg az adóhatósághoz.
A mulasztás – az Art. 172. § (1) bekezdés c) pontja értelmében – magánszemély
esetében 200 ezer forintig terjedő mulasztási bírsággal sújtható. A jegyző által
megállapított 25.000 forint mulasztási bírság meghatározásakor értékelte és mérlegelte
a bírságolt javára és terhére számítható tényeket és körülményeket. Terhére értékelte,
hogy a 2015. évről szóló bevallási kötelezettségét a törvényi előírásoknak megfelelően
sem önként, sem külön felhívás ellenére nem teljesítette, tehát az ügyben nem az
elvárható körültekintéssel járt el, késedelmét nem mentette ki. A bírságoltak javára
értékelte viszont, hogy a rendelkezésre álló adatok szerint fogyasztott víz mennyisége
nem olyan jelentős, amely magasabb összegű bírság kiszabását indokolta volna.
Kérjük az érintett személyeket, hogy bevallási kötelezettségeiknek tegyenek eleget és
amennyiben méltányolható magatartást és körülményeket mutatnak, úgy a bírságok
felülvizsgálatára is sor kerülhet.
Demecser, 2016. október 24.
Dr. Mátyás B. Szabolcs sk.
Jegyző

