Megállapodás alapján benyújtott

Nem megállapodás alapján benyújtott
BEVALLÁS

a ………………..évi
nem lakás céljára szolgáló építmények építményadójának megállapításához
1. Az építmény címe: Gyúró, …………………………...….u …..…. sz. Hrsz.: ……………
2. Az adókötelezettség keletkezés
változás bejelentése adókötelezettség megszűnése
- új építmény
-adóalap megállapítás
- építmény megszűnés
- építmény szerzése
változása
- építmény elidegenítés
- vagyoni értékű jog alapítás
- egyéb
- vagyoni értékű jog alapítás
- vagyoni értékű jog megszűnés
- vagyoni értékű jog
- adóbevezetés
megszűnés
3. Adókötelezettség keletkezésének, változásának, megszűnésének ideje: ………………….
4. Az adóalany:
Tulajdoni (jogosultsági) hányad: ….…../….….
neve: ……………………………………………………………………………………….
születési neve: ……………………………………………………………………………..
lakcíme: ……………………………………………………………………………………
szül. helye, ideje: …………………………………………………………………………..
anyja neve: …………………………………………………………………………………
adóazonosító jele: ………………………………Adószáma: ……………………………..
statisztikai számjele: …………………………….…………………………………………
telefonszáma: …………………………… e-mail címe: ………………………………….
5. A bevallást benyújtó minősége: Tulajdonos – Vagyoni értékű jog jogosítottja – Bérlő
6. Alapterület az építményadó megállapításához:
1.

Kereskedelmi egység (szállás nélkül)
- kereskedelmi üzlet, bolt, abc, áruház, üzletház
- csárda, bisztró, borozó, söröző, büfé,
cukrászda, kávézó, étterem
- iroda, műterem
- rendelő, kórház, szanatórium, gyógyszertár

2. Szállásépület
- szálloda
- hotel
- panzió
- fogadó
- motel
- szálló
- vendégház
- vadászház
- egyéb: ……………………………

- egyéb: ………………………………………
Hasznos alapterület: …………………………………… m2
3. Egyéb, nem lakás céljára szolgáló épület:

a. üzem, üzemcsarnok, gyár …………….m2
c. garázs, gépjárműtároló: …………… .. m2
e. üvegház: …………………………….. m2
g. présház:. …………………………….. m2
i. gazdasági épület: …………………….. m2
j. egyéb: ……………………………..…. m2

b. műhely, szerviz: ……………… m2
d. raktár: ………………………… m2
f. pince: …………………………. m2
h. hűtőház: ………………………. m2

Adóköteles hasznos alapterület:
……………………… m2
Fenti adóalanyra jutó hasznos alapterület: ……………………… m2
7. Törvényi mentesség: mentes az adó alól
- a kizárólag az önálló orvosi tevékenységről szóló törvény szerinti háziorvos által nyújtott

egészségügyi ellátás céljára szolgáló helyiség,
- a szükséglakás
- az ingatlan-nyilvántartási állapot szerint állattartásra vagy növénytermesztésre szolgáló
épület vagy az állattartáshoz, növénytermesztéshez kapcsolódó tároló épület (pl. istálló,
üvegház, terménytároló, magtár, műtrágyatároló), feltéve, hogy az épületet az adóalany
rendeltetésszerűen állattartási, növénytermesztési tevékenységéhez kapcsolódóan
használja
8. Nyilatkozat a műemléképület felújításához kapcsolódó adómentesség igénybevételéről:
Nyilatkozom, hogy a Htv. 13/A §-a szerint adómentességet igénybe kívánom venni.
(építési engedély jogerőre emelkedésének napja: …………. év ………. hó ….. nap)
9. Önkormányzati mentesség, kedvezmény:
mentes az adó alól:
- a szociális, egészségügyi és gyermekvédelmi, illetőleg nevelési-oktatási intézmények
céljára szolgáló helyiség,
- a lakás és üdülőhelyiséghez tartozó kiegészítő helyiségek,
- a lakás,
- az a magánszemély, aki az önkormányzat illetékességi területén magánszemély kommunális adójának fizetésére kötelezett.
az egyébként megállapított adó 50 %-át kell megfizetni:
- annak a nyugdíjas házaspárnak, vagy élettársi kapcsolatban élőknek, akik közül a tárgyévben csak az egyik tagja töltötte be a 70. életévét és a nyugdíjon kívül más rendszeres
jövedelemmel nem rendelkeznek,
- annak a házaspárnak, vagy élettársi kapcsolatban élőknek, akik az adókötelezettség
keletkezésének időpontjában, saját háztartásában három vagy azt meghaladó számú kiskorú, vagy felsőfokú tanulmányokat folytató gyermek eltartásáról gondoskodnak.
- annak a házaspárnak, melynek mindkét tagja betöltötte a 70. életévét és a nyugdíjon
kívül más rendszeres havi jövedelemmel nem rendelkeznek,
- annak az egyedülálló özvegynek, aki korábban házastársa, vagy élettársa 70. életévének
betöltésére tekintettel az 50 %-os kedvezményben részesült és a nyugdíjon kívül más
rendszeres jövedelemmel nem rendelkezik,
- annak az egyedülálló magánszemélynek, aki a 70. életévét betöltötte és a nyugdíjon
kívül más rendszeres havi jövedelemmel nem rendelkezik.
Az adókedvezmény a magánszemély adóalanyt a 70. év betöltését, a 3. gyermek születését követő évtől illeti meg.
10. Nyilatkozat a kedvezményekhez:
A nyugdíjon kívül nincs más rendszeres havi jövedelmem:

VAN

NINCS

A háztartásomban ……… kiskorú vagy tanulmányokat folytató gyermeket látok el.
Büntetőjogi felelősségem tudatában kijelentem, hogy a közölt adatok a valóságnak
megfelelnek.
Gyúró, ……………………………….
…………………………………….

