ÉPÍTMÉNYADÓ BEVALLÁS – adókötelezettség keletkezéséhez
(az adó alapja az építmény hasznos alapterülete)

3.

Önkormányzati adóhatóság tölti ki!
Beérkezés/postára adás dátuma:
Adóhatóság megnevezése (bélyegz ):
200.. év ………… hó …… nap
Átvev aláírása: ……………………
Iktatószám: ………………..
Adózó tölti ki!

Adózó adó-nyilvántartási száma: ...........................................

I. rész: Természetes személy, mint adóalany azonosító adatai
1. Neve: ................................................ (Leánykori neve: .......................................................)
2. Címe: ............................................................................................................... város/község,
................................. Pf./út/utca ...................... hsz. ........ emelet/ajtó .............. irányítószám.
3. Adóazonosító jele: ......................................
4. Magyarországi lakóhellyel nem rendelkez külföldi személy magyarországi kézbesítési
meghatalmazottjának neve: ........................................................................................................
Címe: ................................................................................................................... város/község,
................................. Pf./út/utca ...................... hsz. ........ emelet/ajtó .............. irányítószám.
5. Önálló tevékenységet folytat
igen
nem
Ha igen akkor
f foglalkozás,
mellékfoglalkozás,
nyugdíj melletti kiegészít tevékenység,
egyéb: ......................................................................
6. Az adóalany tulajdonosi min sége:
a) építmény tulajdonosa,
b) építmény (ingatlan-nyilvántartásba bejegyzett) vagyoni érték joga gyakorlásának
jogosultja.
(A megfelel aláhúzandó!)

II. rész: Az építmény adatai
1. Az építmény címe: .......................................................................................... város/község,
................................. Pf./út/utca ...................... hsz. ........ emelet/ajtó .............. irányítószám.
2. Az építmények és építményrészek:
Megnevezés
a) Lakás (lakóház)
b) Nem lakáscélú épület, épületrész:
c) Összes építmény (a+b)

Összes
alapterület
(m2)

Hasznos
alapterület
(m2)

-

-

2. a) Az 1. pontban megjelölt építmény esetében az adóalany tulajdoni hányada: …../….
b) Több tulajdonos esetén az ingatlan-nyilvántartásba bejegyzett további tulajdonosok (vagy
a vagyoni érték jog gyakorlására jogosultak):
Sorszám.

Név

…………….......
…………….......
…………….......
….
…………….......
…………….......
….
…………….......
…………….......
….
…………….......
…………….......
….
…………….......
Összes tulajdoni hányad:
….

Cím

Azonosító

Tulajdoni
hányad

…….

…/…

…….

…/…

…….

…/…

…….

…/…

…….

…/…

……………………....….…,
………………… Ir.sz.:…….
……………………....….…,
………………… Ir.sz.:…….
……………………....….…,
………………… Ir.sz.:…….
……………………....….…,
………………… Ir.sz.:…….
……………………....….…,
………………… Ir.sz.:…….

…/…

c) Több tulajdonos esetén a tulajdoni hányadoktól eltér adóalap megosztására vonatkozó
megállapodást az adóalany csatolta?
igen/nem
4. Az épület használatbavételi, illetve fennmaradási engedélye kiadásának éve (illetve, ha
ilyen engedélyek nincsenek, a tényleges használatba vétel éve): ..............................................
.....................................................................................................................................................
5. Az épület adóalany tulajdonába kerülésének dátuma: ...........................................................
Kelt: ............................. , ............... év .................... hó ........ nap
…………………………
adóalany

