
B e v a l l á s 

 

       a tárgy évi épitményadó m2 alapján történő megállapításához a helyi adókról szóló  

                                       1990. évi C. törvény alapján 

 

1. Az adó alanyának: 

 

    Neve:...................................................................................................................... 

     

    Lakcíme, postacíme:............................................................................................... 

 

    Adószáma:..........................................Tulajdoni hányada:...................................... 

 

2. magánszemély - állami vállalat - jogi személyiségü társaság - jogi személyiséggel  

    - nem rendelkező társaság - magánvállalkozó - egyéb.  

 

3. Használat típusa: kizárólagos tulajdonos - résztulajdonos - hasznonélvező - kezelői 

    jogot gyakorló - egyéb. 

 

4. Az épimény címe:...................................................................................................... 

     

    Helyrajzi száma:..............................hozzá tartozó telek nagysága:........................m2  

 

5. Az építmény használatbavételi vagy fennmaradási engedélye, kiadásának /annak  

    hiányában tényleges használatba vételének/ éve:............................................ 

 

6. Az 1. pontban  megnevezett adóalany mellett az ingatlannyilvántartásba bejegyzett  

    további tulajdonostársak: 

     

    neve                              címe                         tul.hányad        adóazonosító jele 

 

....................................................................................................................................... 

 

....................................................................................................................................... 

 

....................................................................................................................................... 

 

....................................................................................................................................... 

 

Megállapodás szerint az adófizetési kötelezettséget vállaló személy: 

 

Neve:.............................................................................................................................. 

 

Az ingatlannal milyen minőségben rendelkezik: /tulajdonos, tulajdonostárs, haszon-élvező, 

egyéb:...................................................................................../ 

 

 

Kijelentem, hogy az adó megfizetését a teljes ingatlan után vállalom. 

 

 

 

 

 

............................................20................................... 

                                                                                           ............................................... 

                                                                                                              aláírás 



                                                           I. 

                                                   L A K Á S 
 

7. A 4. pontban megjelölt hrsz-on található lakás esetében: 

 

    a./ teljes alapterület /kiegészítő helyiségekkel együtt/:          .................................m2  

  

    b./ a kiegészitő helyíségek alapterülete:                               .................................m2  

 

    c./ alapterület kiegészítő helyiségek nélkül, a - b :               ..................................m2 

 

    d./ nem hasznos alapterület :                                               ..................................m2  

 

    e./ adóköteles alapterület c - d :                                          ..................................m2 

A lakás adóköteles alapterületéből adómentesség címén 

leszámolható: 

 

    f./ a tv. 13. §. a/,d/ és e/ pontja szerinti terület:                    ..................................m2  

 

    g./ adóalap  e - f,.:                                                             ..................................m2 

 

                                                     II. 

                   EGYÉB ÉPÍTMÉNY/EK/ ÉS ÉPÍTMÉNYRÉSZ/EK/ 

 

8./ A 4. pontban megjelölt hrsz-on található, a 7. pont alá tartozónak nem minősülő 

     egyéb építmény/ek/ és építményrész/ek/: 

 

                                                       Nem hasznos alapterület    Hasznos alapterület 

                           Belmagasság:              1,90 m alatt                       1,90 m felett 

 

    a./ garázs                                     ................................m2  ..............................m2  

 

    b./ mühely                                   .................................m2 ...............................m2 

 

    c./ üzlethelyiség                          .................................m2 ...............................m2  

 

    d./ kereskedelmi szálláshely       .................................m2 ...............................m2 

 

    e./ raktár, pince                          .................................m2 ...............................m2  

 

    f./ műterem, iroda                       .................................m2 ...............................m2  

 

    g./ gazdasági épület                    .................................m2 ...............................m2  

 

    h./ egyéb építmények                 ..................................m2 ...............................m2  

 

    i./ összes alapterület a./-tól h./-ig.................................m2 ................................m2 

 

    j./ a tv. 13.§. d./,f./ és h./ pontja szerinti mentes alapterület:...............................m2  

 

        Adóalap i./-j./ :                                                             ................................m2 
 

 

 

........................................20… ....................................  ............................................. 

                                                                                                           aláirás 


