2083 Solymár, József A. u.1.
Telefonszám: 06-26/560-600 /110-es mellék
Beérkezés:
Iktatószám:

„B” jelő betétlap kereskedelmi egységrıl (szállásépületrıl), egyéb nem lakás céljára
szolgáló épületrıl a hasznos alapterület szerint mőködtetett építményadó
bevallásához
(Adótárgyanként egy betétlapot kell kitölteni)

I. Bevallás benyújtója
Bevallás benyújtó neve (cégneve): ………………………………………………………………………….
Adóazonosító jele: 

adószáma: --

II. Ingatlan
1. Címe: 2083 Solymár,……….…………………………………… közterület ….….. közterület jellege
………….…..hsz. ………..ép…………lh……….em……….ajtó
2. Helyrajzi száma: …………..……./………./………../…………..

III. Épület jellemzıi
1. Fajtája:

Kereskedelmi egység
(szállásépület nélkül)
Ennek jellege:

kereskedelmi üzlet, bolt, abc,
áruház, üzletház

csárda, bisztró, borozó, sörözı
büfé, cukrászda, kávézó, étterem

Szállásépület
Ennek jellege:

szálloda hotel
panzió fogadó
motel
szálló
 vendégház vadászház
egyéb: __________

Egyéb nem lakás céljára szolgáló épület
Ennek jellege:

üzem, üzemcsarnok, gyár
garázs, gépjármőtároló
üvegház
 présház
 egyéb:______________

mőhely, szerviz
raktár
 pince
 hőtıház

iroda, mőterem
rendelı, kórház, szanatórium, gyógyszertár
egyéb: ____________________
2. Hasznos alapterület: _______________m2

IV. Adókötelezettség keletkezésének, változásának, megszőnésének idıpontja:

 év  hó nap
Tulajdonosváltozás esetén új tulajdonos neve, címe:

…………………..………………………………………….

……………………………………………………………………………………………………………….

V. Törvényi mentesség:

1. Szükséglakás
2. A Htv. 3.§-a alapján feltételesen mentes adóalany
3. Állattartásra vagy növénytermesztésre szolgáló épület vagy az állattartáshoz, növénytermesztéshez
kapcsolódó tároló épület.

4. Kizárólag háziorvosi tevékenység céljára szolgáló helyiség, hasznos alapterülete: _______m2

VI. Nyilatkozat a mőemléképület felújításához kapcsolódó adómentesség igénybevételérıl.

Nyilatkozom, hogy a Htv. 13/A. §-a szerinti adómentességet igénybe kívánom venni.
(építési engedély jogerıre emelkedésének napja: év hó nap)
VII. Önkormányzati rendeleti mentesség, kedvezmény 25/2003. (XII.13.) sz. helyi rendelete alapján
4. § (1) E rendelet 3.§ (1) a.)-c.) pontjában meghatározottak esetében, valamint a garázs építmények esetében mentesül az
építményadó megfizetése alól az a magánszemély, aki adóév január 1-jén bejelentett lakóhellyel rendelkezik Solymár
Nagyközség Önkormányzat illetékességi területén.
4.§ (2) Az (1) bekezdésben megfogalmazott mentesség és kedvezmény akkor vehetı igénybe, ha az adó alanya hitelt
érdemlıen igazolja, hogy:
a) érvényes szennyvízcsatorna rákötéssel rendelkezik, feltéve hogy az ingatlan fekvése szerint van kiépített csatornahálózat.
b) Amennyiben az ingatlan fekvése szerint nincs kiépített csatornahálózat, az ingatlan címére kiállított számlával (vagy annak
másolatával) kell igazolni a szennyvíz elszállítását.
4.§ (3) Az adóalany a (2) bekezdésében megfogalmazott feltételek meglétét igazolhatja:
a) ha a bevallásban megadja a KÖZCSAT Kft, csatornadíj számláján feltüntetett un: FIZETİ kódot
b) Igazolásként elfogadható a KÖZCSAT Kft által kiállított egyéb igazolás is
Solymári lakóhelyre bejelentkezés dátuma:

 év hó nap
KÖZCSAT Kft. szerinti fizetı kód:


Amennyiben az ingatlan fekvése szerint nincs kiépített csatornahálózat, úgy az ingatlan címére kiállított
szennyvíz elszállítását igazoló számla száma:


______________________  év hó
helység

nap __________________________________
a bevallás benyújtó vagy képviselıje(meghatalmazottja) aláírása

