
 Oldalszám  
„B” jelű betétlap kereskedelmi egységről (szállásépületről), egyéb nem lakás 

céljára szolgáló épületről a hasznos alapterület szerint működtetett építményadó 
bevallásához 

(Adótárgyanként egy betétlapot kell kitölteni) 
 

I. Bevallás benyújtója 
Bevallásbenyújtó neve (cégneve): _______________________________________________________________________________________   

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 

  Kereskedelmi egység   Szállásépület   Egyéb nem lakás céljára szolgáló épület 

 (szállásépület nélkül)  Ennek jellege: Ennek jellege: 

 Ennek jellege:  szálloda  hotel  üzem, üzemcsarnok, gyár  műhely, szervíz 
  kereskedelmi üzlet, bolt, abc,  panzió  fogadó  üvegház  raktár 
 áruház, üzletház   motel  szálló  présház  pince 
  csárda, bisztró, borozó, söröző  vendégház  vadászház  egyéb: ____________  hűtőház 
 büfé, cukrászda, kávézó, étterem  egyéb: ______________  
  iroda, műterem    garázs, gépjárműtároló 
  rendelő, kórház, szanatórium    teremgarázs 
 gyógyszertár 
  egyéb: _____________ 
2. Hasznos alapterület: __________________________ m2 

3.Teremgarázs esetében a tulajdoni hányad __________  
4.Teremgarázs esetében a tulajdoni hányadra jutó hasznos alapterület _____________m2 

 
 

IV. Adókötelezettség keletkezésének, változásának, megszűnésének időpontja: 

 év  hó  nap 
 

V. Törvényi mentesség 

  1. Szociális, egészségügyi és gyermekvédelmi, illetőleg a nevelési-oktatási intézmények céljára szolgáló helyiség(ek)  
 hasznos alapterülete: _____________________ m2 

  2. Szükséglakás 

  3. Gyógy- vagy üdülőhelynek nem minősülő kistelepülésen fekvő komfort nélküli lakásból 100 m2 

  4. Költségvetési szerv vagy egyház tulajdonában álló építmény 
 

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) 
 

VII. Önkormányzati rendeleti mentesség, kedvezmény 

  1. Önkormányzati rendeleti adóalap-mentesség______________________________________________ címen mentes terület: ____ m2 

  2. Önkormányzati rendeleti adókedvezmény:___________________________________________________________________ címen 
 

  ____________________________  
 helység 


év 


hó 


nap 

  ________________________________________  
 az adózó vagy képviselője (meghatalmazottja) aláírása  

 


