ADOBEVALLÁS

építményadó megállapításához 20.......... évtől
a

1.1 Azadőköteles

helyi adókról szóló 1990. évi C. törvény alapján

épület címe: DOMONY,

He|yrajzi száma:
EIőző tulajdonos: ...
Bevallás

!

faitáia

I

Megállapodás alapján benyújtott

Bevallás benyújtásának oka
naotot"lezettség keletkezése
Változás jellege

2.1

!

bevallás

[_

Vattozas bejelentése
változás jellege

Nem megállapodás alqpj4

!

lqyulgll!9]q!!9!

RaOtotelezettség megszűnése

váItozás jellege

új ingatlan

megsemmisülés

ingatlan szerzése
vagyoni értékűjog alapítása
vagyoni értékűjog megszűnése
használatb a vétel i engedély
átminősítés

vagyoni értékűjog alapítása
vagyoni értékújog megszűnése

Változás

lebontás
ingatlan elidegenítése

időpontja:

YáItozás

időpontja:..

Yáltozás időpontja:

).l

Lzadó alanyának neve, születési (lánykori)

neve:

Születési helye és ideje:

Anyja neve:
Személyi száma:
Címe /székhelye:
Tel. száma:

l

Adószáma:
Tulajdoni hányada:.,..,........l ..
p

Adóazonosító jele:

E

E

énzintézet számlaszáma:

4.1 A3. pontban megnevezett adóalany mellett azíngatlan-nyilvántartásban bejegyzetttovábbi tulajdonostárs (ak):
[. neve,

születési neve...

[.....,

clme:...
adóazonosító jele, száma:.

személyi száma:,..
tulajdoni hányada:...
Szükség esetén a felsorolás külön lapon folytatható!

5.1 Az l. pontban megjelölt helyrajzi számon található építmény(ek)
Lakás .........db, üauto.......... db, Kereskedelmi egység........,..db, SzáIlásépület......,...db, Egyéb............ db.
m'

a.) főépület összes alapterülete:

b.) ebből levonandó

m'

ba.) kiegészítő helyiségek alapterülete:
(tüze lőtér, salaktároló, szárító, padlás)
bb.) nem hasznos alapterület (l90 cm alatti):
c.) a főépúletadóköteles, hasznos alapterülete:

d.) garázs, csónaktároló alapterülete

:

e.) egyéb helyiség (furdőház, műhely, üzlet, stb.) alapterülete:

f.) Összes adóköteles alapterületz lc + d + e/
Felelősségem tudatában kijelentem, hogy a bevallásban közölt

adatok a valóságnak megfelelnek.

Dátum: Domony,20.....
adófizetó aláírása. és mellette a név olvashatóan kiírva

KITöLTÉsI

úrvruraró

az építményadóbevallás kitöltés éhez.
(belyrajzí számonként kulon- ktilon kell bevallást benyújtani)

Ezt a bevallási nyomtatványt annak a magánszemélynek kell kitölteni, aki az

önkorm ányzaí illetékességi
terÜletén fekvő nem állandó lakosként, lakáscélúhasznáIatra alkalmas olyan épület tulajdonosa, u-.iy
lakásnak, lakóépületnek, családi háznak minősül. A bevallást a tulajdonosok számátőI függetlenül .g}
tngatlarta vonatkozóan kell kitcilteni.
Az I., 2.,.pontokat értelemszerűen a földhivataltól kapott tulajdoni |ap, vagy az adás-vételi szerződés alapján,
i l l etve az Épftésűgyi Ható s ág határ o zaía al apj án c élszeiű kitci lteni.

A 3. ponthoz:

Az adó alanyai az ingatlan tulajdonosai tulajdoni hányadaik arányában. Arnennyiben az ingatlant
haszonélvezeti jog (özvegytjog) terheli, úgy az adó alanya elsődlegesen a haszonélvező. Ebben az esetben a
4. pontban a haszonélvező adatait kell beírni.
A haszonéIvező és a tulajdonos megállapodhatnak arről, hogy a tulajdonos átváIlalja az adőval kapcsoiatos
kötelezettségeket, ez esetben egy ,.Megállapodás" nyomtatvánl.t is ki kell tölteniük, aláímiuk és becsatolniuk a
feleknek. Megállapodás esetén az adót átváIlaló fél adatait kell az adóalany adataináI szerepeltetni.
Megállapodás hiányában a haszonélvező adatait kell beírni. A bevallást az adőa|anyok kötelesek aiáírni.
Adószámmal többnyire az egyéni válialkozók rendelkeznek, errnek kitoltése nem kötelező, ellenben az
adóazonosító ielet (az APEH által kibocsátott kis kártyán találhatő 8 jegyű szám) minden esetben kériük
feltüntetni!
A tulajdoni hányad és a bejegyzelíhaszonéIvezetijog adatai szintén a földhivataltól kapott tulajdoni lapon
lelhetőek fel.
A

4. ponthoz:

Értelemszerűen (szintén a tulajdoni lap adataiból) kitöltendő amerrnyiben az ingatlan nem kízárólagos. l/1
tu l aj doni ar ányb an tul aj d o no s a az adő al any nak.

Az

5. ponthoz:

Az

ingatlanon található foépület - többnyire nyaraló, hétvégiház, üdülőépület megjelölésű - alapterületét
célszerű pontosan feimérni és a mérésalapjánrögzítení anégyzetméteradatokat. Az a.) pont a teljes alapterület
feltüntetésére szolgál, melyből levonandó a ba.) és bb.) pont szerint terület: a helyi adókról szőlő 1990. évi C.
törvény alapján nem adóköteles a huzamosabb emberi tartózkodásra nem alkalmas helyiségei az épületnek, így
pl. a felsoroltak, továbbá az I,90 méter belmagasságot el nem érő területei (többnyire tetőterekben). A fentieket
levonva a c.) pontban feltüntetendő hasznos alapterület Iesz a főépület adóköteles alapterülete.
Az ingatlanon található egyéb épületek, építmények(garézs, csónak, műhely, úzlet, egyéb helyiség) felmért
alapterületét kel] feltüntetni a d.) és e.) pontokban,
Azf. jelő sorba irandó, az ingatlanon található összes adóköteles négyzetméter adatot a c., d. és e pontok alatt
taláIhatő né gy zetméterek ö s sze adás áv al kapj uk, ki tö ltés e kö tel ez ő
Hasznos alapterület: a teljes alapterületnek olyan része, ahol a belmagasság legalább 1,90 méter. A teljes
alapterületbe a lakáshoz, üdülőhóz tartozó kiegészítő helyiségek, melléképíiletek,melléképüleírészekkivételéyel
valamennyi helyiség ósszegzeft alapterülete, valamint a többszintes lakrészek belső lépcsŐ.jének egy szinlen
számífut vízszintes vetzilete is beletartozik. Az épülethez tartozó fedeít és három oldalról zárt kül,ső tartózkodók
(lodzsa, ,fedett és, oldalr zárt erkélyek), és a .fedett rerasz, torná.c alaptertilelének 50%-a tartozik a leljes
alapterületbe. A lakások esetében a pinceszinten (a csaíIakozó terepszint alatí) kialakított helyiségek
alapíerületének 70oÁ-dt kell a teljes alapteriiletbe számííant.
Kiegészítőhell,,iséq; a lakáshoz, údtjlőhoz tartozó, .iellegénélés kialakításánáI fogl,a csak tárolásrct alkalntas
oadlós, pince, ide nem érh,e a gépjdnnűíárolót; Nem kiegészítő helyiségaz előtér, előszoba, konyha. kamra.
|iirdőhelyiség, WC.
!

