
SZIGETVÁR VÁROS POLGÁRMESTERI HIVATAL
Költségvetési és Adóosztály
7900 Szigetvár, Zrínyi tér 1.

73/514-354

Az adóbevallás főlapját helyrajzi számonként külön-külön kell benyújtani!

BEVALLÁS
a nem lakás célú építményről

FŐLAP

 I. Bevallás fajtája

█ Megállapodás alapján benyújtott bevallás

█ Nem megállapodás alapján benyújtott bevallás

Amennyiben megállapodás alapján történik a bevallás benyújtása, csatolni kell a kitöltött MEGÁLLAPODÁS nyomtatványt.

 II. Bevallás benyújtásának oka
█ Adókötelezettség keletkezése

Változás jellege:

█ új ingatlan

█ ingatlan szerzése

█ vagyoni értékű jog alapítása

█ vagyoni értékű jog megszűnése 

█ adóbevezetés

█ adóalap-megállapítás változása

 █ Változás bejelentése

Változás jellege:

_____________________

 █ Adókötelezettség megszűnése 

Változás jellege:

█ ingatlan megszűnése

█ ingatlan elidegenítése

█ vagyoni értékű jog alapítása

█ vagyoni értékű jog megszűnése 

 III. Ingatlan

  1. Címe: ████  __________________________________________________________ város/község

  _________________________ közterület _____ közterület jelleg ____ hsz. __ ép. __ lh. __ em. __ ajtó

  2. Helyrajzi száma: _________/_________/_________/_________

  3. Egy helyrajzi számon található adótárgyak (épületek, épületrészek) száma  

lakás *                                                            ██ db             üdülő *    ██ db

kereskedelmi egység              ██ db             szállásépület    ██ db

egyéb nem lakás céljára szolgáló épület ██ db



IV. Bevallás benyújtója

1.  Bevallásbenyújtó minősége: █  Tulajdonos   █ Vagyoni értékű jog jogosítottja
     Jog jellege:  █ kezelői jog

  █ vagyonkezelői jog
  █ haszonélvezeti jog 

              █ használat joga
 2. Tulajdoni (jogosultsági) hányad: ______________ 

 3. Bevallásbenyújtó neve (cégneve): _____________________________________________________
 4. Születési helye: _______________________________város/község, ideje: ████ év ██ hó ██ nap
 5. Anyja születési családi és utóneve: _____________________________________________________
 6. Adóazonosító jele:   ██████████          Adószáma: ████████ - █ - ██
 7. Illetősége:                �  Belföldi                �  Külföldi: …………………………………………… ország    

 8. Székhelye, lakóhelye:  ████ ______________________________________________ város/község
  ________________________ közterület ______ közterület jelleg ____ hsz. __ ép. __ lh. __ em. __ ajtó

9. Telefonszáma:  ______________________,  e-mail címe:  ___________________________________

VI. Felelősségem tudatában kijelentem, hogy a bevallásban közölt adatok a valóságnak megfelelnek.

 _____________________
helység

 ████
év

 ██
hó

██
nap

 _______________________________________
   a bevallásbenyújtó vagy képviselője    (meghatalmazottja) 

aláírása 

1. A jelen adóbevallást ellenjegyzem: ……………………….

2. Adótanácsadó, adószakértő vagy okleveles adószakértő 
neve:

 …………………………………………………………………..
3. Adóazonosító száma: ……………….……………………..

4. Bizonyítvány / igazolvány száma: …………………………..

 Jelölje X-szel, ha az adóhatósághoz bejelentett, a bevallás 
aláírására jogosult állandó meghatalmazott: �

 Jelölje X-szel, ha meghatalmazott és meghatalmazását 
csatolta: �

 Jelölje X-szel, ha az aláíró az adóhatósághoz bejelentett 
pénzügyi képviselő: �  



Az épület jellege szerint külön-külön kell benyújtani!

PÓTLAP

a nem lakás célú építményről az építményadó bevalláshoz

 I. Bevallás benyújtója
   1. Bevallásbenyújtó neve (cégneve): _____________________________________________________

   2. Adóazonosító jele: ██████████ Adószáma: ████████ - █ - ██

 II. Ingatlan
  1. Címe: ████  ___________________________________________________________ város/község

  __________________________ közterület _____ közterület jelleg ____ hsz. __ ép. __ lh. __ em. __ ajtó

  2. Helyrajzi száma: _______/_______/_______/_______

 III. Épület jellemzői
 1. Fajtája:

  █ üzlet
  0 – 300  m2 – ig       500,- Ft / m2 / év
  301 m2 – től          1. 600,- Ft / m2 / év

  █ műhely
 0 – 200 m2 – ig               200,- Ft / m2 / év
 201 – 500 m2 – ig           300,- Ft / m2 /év
 501 m 2 – től                   400,- Ft / m2 / év 

  █ iroda, műterem
 Egységesen               300,- /m2 / év

  █ raktár
   Egységesen               200,- Ft / m2 / év

  █ egyéb:______________

  

█ Szállásépület

   Ennek jellege:

█ szálloda
█ hotel
█ panzió
█ fogadó
█ motel
█ szálló
█ vendégház
█ vadászház
█ egyéb:____________________

  

█ garázs              200,- Ft / m2 / év

Az éves adó mértéke a tényleges használati mód alapján a hitelintézeti, pénzintézeti, biztosítási, távközlési tevékenység, 
üzemanyagtöltő állomás (benzinkút), a játékgépeket működtető játéktermek, vendéglátóhelyek, szerencsejáték, totó-lottó, 
sorsjegyárusítással foglalkoztató kereskedelmi egységek esetében: 1.650,- Ft / m  2   / év.  

█  ______________

 2. Hasznos alapterülete: ______________________m2

 IV. Adókötelezettség keletkezésének /  változásának /  megszűnésének időpontja: (Kérem a megfelelőt aláhúzni!)
████ év ██ hó ██ nap



 V. Törvényi mentesség
      █ h, 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.

       █ a társadalmi szervezet, az alapítvány, a közszolgáltató szervezet, a köztestület, a közhasznú társaság, az önkéntes kölcsönös 
biztosító  pénztár,  a  magánnyugdíjpénztár  abban  az  adóévben,  amelyet  megelőző  adóévben  folytatott  vállalkozási 
tevékenységéből származó jövedelme (nyeresége) után sem bel-, sem külföldön adófizetési kötelezettsége nem keletkezett. A 
feltételek meglétéről az adóalany írásban köteles nyilatkozni.

a)
       (A mentesség csak az alapító okiratban, alapszabályban meghatározott alaptevékenység kifejtésére szolgáló épület után jár.)
          

 VI. Nyilatkozat a műemléképület felújításához kapcsolódó adómentesség igénybevételéről.
    █ Nyilatkozom, hogy a Htv. 13/A §-a szerinti adómentességet igénybe kívánom venni. 

(építési engedély jogerőre emelkedésének napja: ████ év ██ hó ██ nap)

 _____________________
helység  ████

év
 ██
hó

██
nap

 ____________________________________
a bevallásbenyújtó vagy képviselője (meghatalmazottja) aláírása 
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