Tisztelt Adózó!
Fontos bevallási határidő közeledik telekadóban és építményadóban, azon adóalanyok
számára, akiknek az építményükkel, telkükkel kapcsolatosan bármilyen változás történt.
2017. január 15-ig kell bevallaniuk az adókötelezettséget érintően bekövetkezett változásokat
adóhatóságunk felé.
Az idei adótörvény módosulások a vagyoni típusú helyi adókat alapvetően nem érintették.
Solymár Nagyközség Önkormányzat területén helyi vagyoni típusú adóként építményadó, és
telekadó került bevezetésre. 2017. évben az építményadó és a telekadó mértékek nem
emelkedtek, és a kedvezmények sem szűkültek.
A helyi vagyoni típusú adóztatást alapvetően a helyi adókról szóló 1990. évi C. törvény
(továbbiakban: Htv.) szabályozza. Az eljárási szabályokat az adózás rendjéről szóló 2003. évi
XCII. törvény (továbbiakban: Art.) szabályozza.
Az úgynevezett kivetéses jellegű építményadóban és a telekadóban, az adó alanya az
adóbevallásának benyújtásával jelenti be adókötelezettségét az önkormányzati adóhatóság
felé, illetve változtatja meg az adókivetését. Építményadóban és a telekadóban az adó
alanyának minősül az (magánszemély, jogi személy stb.), aki a naptári év első napján - azaz
2017. január 1-jén - az építmény, telek tulajdonosa, illetve amennyiben az ingatlannyilvántartásába bejegyzett vagyoni értékű jog (pl.: haszonélvezeti jog, özvegyi jog)
jogosítottja is bejegyzésre került, akkor pedig az az adó alanya.
tulajdonos: az ingatlan tulajdonosa az a személy vagy szervezet, aki/amely az ingatlannyilvántartásban tulajdonosként szerepel. Amennyiben az ingatlan tulajdonjogának
átruházására irányuló szerződést az ingatlanügyi hatósághoz benyújtották - melynek tényét az
ingatlanügyi hatóság széljegyezte -, a szerző felet kell tulajdonosnak tekinteni, kivéve, ha a
tulajdonjog bejegyzése iránti kérelmet az ingatlanügyi hatóság jogerősen elutasította vagy azt
visszavonták vagy a bíróság megállapította a szerződés érvénytelenségét. Újonnan létrehozott
építmény tulajdonjogának - a használatbavételi engedély jogerőre emelkedését megelőző átruházása esetén a szerződés ingatlanügyi hatósághoz történő benyújtását követően a szerző
felet a használatbavételi engedély jogerőre emelkedésének időpontjától kell tulajdonosnak
tekinteni.
Önkormányzati adóhatóságunk tájékoztatja a Tisztelt Adózókat, hogy a helyi vagyoni típusú
építményadóban és a telekadóban, az adókötelezettség keletkezését, változását követő 15
napon be kell jelenteniük adóhatóságunk felé.
Az adókötelezettség az év első napján fennálló állapot (2017. január 1.) szerint keletkezik.
Így ettől az időponttól nyílik meg a bevallás teljesítésének kötelezettsége is, azaz az adóévet
megelőző évben (pl.: 2016. évben) történt változásról az adóév első napját követő 15 napon
belül (2017. január 15-éig) kell bevallási kötelezettségüknek eleget tenni az érintett
adóalanyoknak.
Ilyen adókötelezettséget érintő változás lehet, amit már az adóalanyoknak be kell
vallani, pl.: a vétel, eladás, öröklés, ajándék, csere, adókedvezmény igénybevételéhez való
jogosultság változása, ingatlan lebontása, megszűnése, vagyoni értékű jog szerzése, vagyoni
értékű jog megszűnése, jognyilatkozat megváltoztatása, alapterület változás, használatbavételi
engedély megszerzése, lakcímváltozás, funkció vagy használati mód változása stb.

Az építményadó ún. kivetéses jellege miatt az adózóknak nem kell minden évben
adóbevallást tenniük, hanem csak abban az esetben, amikor a saját személyes adataikban
vagy az ingatlan adataiban következik be olyan változás, ami kihat a következő évi
építményadó megállapítására.
Fontos azt is tudni, hogy ingatlan adás-vétel esetén mindkét felet, azaz az eladót és vevőt
(szerző felet) is egyaránt terheli a bevallási kötelezettség. Az eladó esetében a bevallás
benyújtásával kerül megszüntetésre az adókötelezettség az adott ingatlan vonatkozásában,
míg a vevő esetében a bevallás benyújtásával kerül előírásra az építményadó.
Összefoglalva, mind az adókötelezettség keletkezéséről, mind pedig annak megszűnéséről,
vagy az adókedvezmény igénybevételéről, illetve bármilyen, a tulajdonost, illetve az
adótárgyat (pl.: lakást vagy más egyéb nem lakás céljára építményt) érintő változásról az
érintett adózóknak bevallási kötelezettséget kell teljesíteniük.
Az építmény, illetve a telekadó bevallás elektronikus módon is benyújtható az
ügyfélkapun keresztül.
Felhívjuk a Tisztelt Adózók figyelmét arra, hogy a bejelentés elmulasztása mulasztási
bírság megállapítását vonhatja maga után, ezért kérjük, szíveskedjenek
kötelezettségeiknek határidőben eleget tenni.

