TÁJÉKOZTATÓ ÉS KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ
Solymár Nagyközség Önkormányzat telekadó bevallási nyomtatványához

I. RÉSZ - TÁJÉKOZTATÓ
Solymár Nagyközség Önkormányzatának illetékességi területén lévı telkek után a telekadóval kapcsolatos adókötelezettséget
a helyi adókról szóló 1990. évi C. törvény (továbbiakban: Htv.) felhatalmazása alapján alkotott „Solymár Nagyközség
Önkormányzat Képviselı-testületének 19/2010.(XII.14.) számú önkormányzati rendelete a telekadóról” állapította
meg.
Az Adózás rendjérıl szóló 2003. évi XCII. törvény (továbbiakban: Art.) 32. § (2) bekezdése értelmében, ha a helyi adót nem
az adózó állapítja meg (ilyen többek között a telekadó is), az adó megállapítása (határozat kibocsátásával) az adóhatóság
feladata. Ennek érdekében az Ön tulajdonában lévı telekre vonatkozóan az adókötelezettség {a helyi adókról szóló 1990.
évi C. törvény (továbbiakban: Htv.) 11-12.§} keletkezésérıl, változásáról, megszőnésérıl annak bekövetkeztétıl
számított 15 napon belül adóbevallást kell tennie.
A bevallási nyomtatvány kitöltve és aláírva postai úton vagy személyesen nyújtható be a Polgármesteri Hivatal
ügyfélszolgálati irodáján.
Levelezési cím: 2083 Solymár, József Attila u.1.

A telekadó kötelezettségrıl:
Adóköteles az önkormányzat illetékességi területén lévı telek. A telek az épülettel be nem épített földterület, ide
nem értve az ingatlan-nyilvántartásban mővelési ág szerint aranykorona értékkel nyilvántartott és ténylegesen mezıgazdasági
mővelés alatt álló belterületi telket, a külterületi termıföldet, valamint az ingatlan-nyilvántartás szerint tanyaként
nyilvántartott ingatlanhoz tartozó földterületet, feltéve, ha az ténylegesen mezıgazdasági mővelés alatt áll, továbbá a közút
területét, a vasúti pályát, a vasúti pálya tartozékai által lefedett földterületet.
FENTIEK ÉRTELMÉBEN TEHÁT NEM TARTOZIK A TELEKADÓ TÁRGYI HATÁLYA ALÁ A KÜLTERÜLETI
TERMİFÖLD.
Az adó alanya az, aki a naptári év elsı napján a telek tulajdonosa.
A telekadó alól mentes alanyok: az egyesület, az alapítvány, a közszolgáltató szervezet, a köztestület, az önkéntes kölcsönös
biztosító pénztár.
A mentesség abban az adóévben illeti meg az adóalanyt, amelyet megelızı adóévben folytatott vállalkozási tevékenységébıl
származó jövedelme (nyeresége) után sem bel-, sem külföldön adófizetési kötelezettsége nem keletkezett. A telekadóban a
fent felsorolt adóalanyok számára – csak az alapító okiratban, alapszabályban meghatározott alaptevékenység kifejtésére
szolgáló épület és telek után jár. A feltételek meglétérıl az adóalany, írásban köteles nyilatkozni az adóhatóságnak. A törvény
hatálya nem terjed ki a Magyar Államra, a helyi önkormányzatra, az országos és helyi kisebbségi önkormányzatra, a
költségvetési szervre, az egyházra, a Magyar Nemzeti Vagyonkezelı Zrt.-re, az Államadósság Kezelı Központ Zrt-re, a
büntetés-végrehajtásért felelıs miniszter felügyelete alá tartozó büntetés-végrehajtási gazdálkodó szervezetre, továbbá a helyi
iparőzési adó vonatkozásában a Magyar Nemzeti Bankra.

A jogszabály megadja a mentességek körét is, mentes az adó alól:
•

az épület, épületrész hasznos alapterületével egyezı nagyságú telekrész,

•

az erdı mővelési ágban nyilvántartott belterületi telek,

•

az építési tilalom alatt álló telek adóköteles területének 50 %-a

Az önkormányzat rendelete által a magánszemély adóalanyok részére biztosított mentesség a Htv. 7. § e) pontja
értelmében nem alkalmazható a vállalkozó (Htv. 52. § 26. pont) üzleti célt szolgáló telke után!
Az adó mértéke: 150,-Ft/m2/év
Számla száma: 11742245-15390125-02510000
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II. RÉSZ – KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ
I. Bevallás fajtája
Egy tulajdonos esetén:
A nem megállapodás alapján benyújtott bevallást abban az esetben kell megjelölni, ha az ingatlannak egy tulajdonosa van
(nincs az ingatlan-nyilvántartásba vagyoni értékő jog bejegyezve, ilyenek pl. a tartós földhasználat, haszonélvezeti, használati
jog, bérleti jog, telki szolgalom, üdülıhasználati jog), akkor a „Nem megállapodás alapján benyújtott bevallás”-t kell jelölni.
Ha a telek vagyoni értékő joggal terhelt, úgy a bevallás kitöltıje fıszabályként nem a tulajdonos, hanem a vagyoni értékő jog
jogosultja. Amennyiben adózó vagyoni értékő joga az egész adótárgyra kiterjed, úgy megállapodásra sincs szükség {Htv.12.§
(1) bek.}.
Több tulajdonos esetén a tulajdonostársak tulajdoni hányadaik arányában adóalanyok. Amennyiben az ingatlant az
ingatlan-nyilvántartásba bejegyzett vagyoni értékő jog terheli, az annak gyakorlására jogosult az adó alanya.(A tulajdonos, a
vagyoni értékő jog jogosítottja a továbbiakban együtt: tulajdonos).
VALAMENNYI TULAJDONOS ÁLTAL ÍRÁSBAN MEGKÖTÖTT ÉS AZ ÖNKORMÁNYZAT ADÓHATÓSÁGHOZ
BENYÚJTOTT MEGÁLLAPODÁSBAN A TULAJDONOSOK AZ ADÓALANYISÁGGAL KAPCSOLATOS
JOGOKKAL ÉS KÖTELEZETTSÉGEKKEL EGY TULAJDONOST IS FELRUHÁZHATNAK (Htv. 12. §)
Két lehetıség van:
• A bevallás fajtájaként a „Megállapodás alapján benyújtott bevallást” abban az esetben kell megjelölni, ha az
ingatlannak több tulajdonosa van, és a tulajdonosok megállapodtak abban, hogy közülük egy tulajdonos vállalja az
adóalanyisággal kapcsolatos jogokat és kötelezettségeket. Ebben az esetben a bevallás mellé szükséges kitölteni a
„Megállapodás adóval kapcsolatos kötelezettségekrıl és jogokról” címő nyomtatványt is, melyet a telekadó
bevallással egyidejőleg, de legkésıbb a bevallás benyújtását követı 15 napon belül a tulajdonostársak eredeti
aláírásával ellátva kell Soylmár Nagyközség Önkormányzat Polgármesteri Hivatalához eljuttatni. A megállapodás
hiányában az így kitöltött telekadó bevallást nem megállapodás alapján benyújtott bevallásnak tekintjük. Ebben az
esetben minden tulajdonosnak tulajdoni hányada arányában külön-külön bevallást kell benyújtania.
• Több tulajdonos esetén a tulajdonosok tulajdoni hányadaik arányában adóalanyok. Ekkor a „Nem
megállapodás alapján benyújtott bevallás”-t kell megjelölni.

II. Bevallás benyújtásának oka
A telekadó 2011. január 1-jei hatályú bevezetésével összefüggésben a bevallás benyújtásának oka: adókötelezettség
keletkezése – adóbevezetés.
Az adóbevezetés okán kívül adókötelezettség keletkezése, változása és megszőnése eseteire az alábbiak vonatkoznak:
Az adókötelezettség:
• belterületi, aranykorona-értékkel nyilvántartott telek esetében a telek tényleges mezıgazdasági mővelésének a
megszüntetését és/vagy a mővelési ág törlését követı év elsı napján,
• külterületi telek esetében a mővelési ág törlését követı év elsı napján,
• tanyaként nyilvántartott ingatlanhoz tartozó földterület esetében a tanya megnevezés ingatlan-nyilvántartásból való
törlését és/vagy a kizárólagos mezıgazdasági célú hasznosítás megszüntetését követı év elsı napján,
• az épület megsemmisülése, lebontása esetén a megsemmisülést, lebontást követı félév elsı napján keletkezik
Az adókötelezettség:
• belterületi telek esetében a telek mővelési ágba sorolása és/vagy tényleges mezıgazdasági mővelésének
megkezdése évének utolsó napján szőnik meg,
• külterületi telek esetében annak termıföldként vagy tanyaként történı ingatlan-nyilvántartási bejegyzése évének
utolsó napján szőnik meg, feltéve, hogy a tanyához tartozó földterület ténylegesen mezıgazdasági mővelés alatt áll,
• a telek épülettel való beépítése félévének utolsó napján szőnik meg.
Az adókötelezettségben bekövetkezı – a fentiekben nem említett – változást a következı év elsı napjától kell
figyelembe venni.
A telekadóban bekövetkezett az adókötelezettség keletkezését (változását) követı 15 napon belül kell adóbevallást tennie. A
bevallás okaként a megfelelı megjegyzést (adókötelezettség keletkezése, megszőnése vagy változás bejelentése), azon belül
a konkrét eseményt kérjük jelölni, vagy a változás okát feltüntetni.
Az adókötelezettségben bekövetkezı változást a következı év - egyes esetekben a félév - elsı napjától kell figyelembe
venni.
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III. Adókötelezettség (tulajdonjog, vagyoni értékő jog) keletkezésének, változásának, megszőnésének
idıpontja
Itt kell szerepeltetni a II. pontban jelölt esemény idıpontját.
Mivel a telekadó kötelezettség 2011. január 1-jén került bevezetésre, ezért itt ennél korábbi dátum nem szerepelhet.
IV. Telek
Ebben a részben meg kell adni a bevallással érintett ingatlan földrajzi fekvése szerinti címét (ha van) és a helyrajzi számát.
Fontos , hogy ezek a földhivatali nyilvántartásban szereplı adatokkal megegyezzenek.
H e l y r a j z i s z á mo n k é n t k ü l ö n - k ü l ö n b e v a l l á s t k e l l b e n y ú j t a n i !
V. Bevallás benyújtója
Ebben a blokkban az adóalany azonosításához szükséges adatokat kell kitölteni.
Az adó alanya az, aki a naptári év elsı napján a telek tulajdonosa.
Itt kell megjelölni, hogy a bevallás benyújtója, milyen minıségben teszi bevallását, tulajdonosként, vagy vagyoni értékő jog
jogosítottjaként.
A t u l a j d o n i ( j o g o s u l t s á g i ) h á n ya d k i t ö l t é s e a z i n g a t l a n n yi l v á n t a r t á s b a n s z e r e p l ı a d a t o k s z e r i n t
kötelezı.
Ha a bevallás benyújtása megállapodás alapján történik, akkor a megállapodásra vonatkozó tulajdoni hányadok
összeadódnak. Pl. a bevallás benyújtója ¼ tulajdoni hányadban tulajdonosa az ingatlannak, és másik tulajdonos ¾ tulajdoni
hányaddal rendelkezik, ebben az esetben a tulajdoni hányad jelölése 1/1.
Htv. szerint az ingatlan tulajdonosa az a személy vagy szervezet, aki/amely az ingatlan nyilvántartásban
tulajdonosként szerepel. Amennyiben az ingatlan tulajdonjogának átruházására irányuló szerzıdést az ingatlanügyi
hatósághoz benyújtották – melynek tényét az ingatlanügyi hatóság széljegyezte –, a szerzı felet kell tulajdonosnak tekinteni.
Egyéb módon történı tulajdonszerzés esetére a Polgári Törvénykönyv vonatkozó szabályai az irányadók.
VI. Telek általános jellemzıi
Ebben a pontban a telekadó hatálya alá tartozó telekrész nagyságát kell meghatározni. Nem tartozik az adónem tárgyi hatálya
alá, ezért az adókötelezettség vizsgálatakor figyelmen kívül kell hagyni az épülettel lefedett telekrészt, azaz ezen telekrészek
négyzetméterben számított, összesített alapterülete a telek teljes alapterületébıl levonandó.
(ugyanakkor adóköteles az épületnek nem minısülı építménnyel (például úttal, parkolóval) lefedett földrészlet.)
(az épület törvényi fogalmát a kitöltési útmutató melléklete ismerteti).
A z a d ó a l a p p o n t o s me g á l l a p í t á s a é r d e k é b e n m e g k e l l a d n i a t e l e k t e l j e s t e r ü l e t é t ( 1 . p o n t ) , é s
a b b ó l l e k e l l v o n n i a z é p ü l e t t e l l e f e d e t t t e r ü l e t e t ( 2 . p o n t ) . Az í g y k é p z e t t m 2 l e s z a t e l e k a d ó
hatálya alá tartozó telekrész (3. pont).

Figyelem!
A törvényi szabályozás miatt a települési önkormányzatok kedvezmény- és mentességnyújtási lehetısége nincs a
vállalkozók üzleti célt szolgáló telke után (Htv. 7. § e,). Mindezek alapján annak megítélése, hogy mi tartozik, az
adókönnyítésben nem részesíthetı telkek körébe egyrészt azon múlik, hogy ki az ingatlan tulajdonosa, másrészt azon, hogy
azt milyen célra használják. Abban az esetben, ha valamely ingatlanon egy vállalkozás adóalanyisága áll fenn (a társaság az
ingatlan tulajdonosa vagy vagyoni értékő jog jogosítottja) akkor az ingatlan kizárólag üzleti célúnak minısíthetı. Ha az
ingatlan valamely vállalkozás székhelyéül szolgál ugyan, de tulajdonosa valamely nem vállalkozó magánszemély, úgy az
ingatlan használata nem minısül üzleti célúnak. (a vállalkozó fogalmát a kitöltési útmutató melléklete ismerteti)
Amennyiben az ingatlan tulajdonosa magánszemély, de egyúttal a személyi jövedelemadó törvény hatálya alá tartozó
vállalkozóként vállalkozói tevékenységet is folytat az ingatlanon, akkor a telek vagy annak egy része üzleti célúnak
minısül. Az üzleti célt szolgáló telek után az adókötelezettség megállapítása a hasznos alapterület arányára vetítve,
arányosan vagy az adóalany nyilatkozata alapján történik.
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VII. Mentességek, kedvezmények
1. Törvényi mentességek:
A Htv. 19.§-a szerint – bevallási kötelezettség mellett – mentes a telekadó alól:
•
az épület, épületrész hasznos alapterületével egyezı nagyságú telekrész,
•
az erdı mővelési ágban nyilvántartott belterületi telek,
•
az építési tilalom alatt álló telek adóköteles területének 50 %-a után
A mentes területeket külön-külön kell jelölni.
2. Solymár Nagyközség Önkormányzati rendelet által nyújtott kedvezményei magánszemélyeknek (4.§):
(1) A Törvényben foglalt mentességeken túl mentes a telekadó megfizetése alól az a magánszemély, aki adóév január 1-jén
bejelentett lakóhellyel rendelkezik Solymár Nagyközség Önkormányzat illetékességi területén.
(2) Mentes továbbá a telekadó megfizetése alól az a telek, amelyre a tárgyév január 1. napján hatályos jogszabályok alapján
építési engedély nem adható.
A VI/ 3. pont tartalmazza a telekadó hatálya alá tartozó telekrészt négyzetméterben. Ezt a területet csökkenteni kell –
amennyiben mentesség alá esik – a VII/1 pontban foglalt törvényi mentességek alá tartozó alapterülettel és VII/2. pontban
foglalt önkormányzati rendeletben meghatározott mentességek alá esı területtel.
Képletben kifejezve:

{VI/3-(VII/1+VII/2)}

Az így kapott terület adóköteles.

Több tulajdonos megállapodása esetén az aláírt „Megállapodás az adóval kapcsolatos kötelezettségekrıl és jogokról”
címő nyomtatványt is csatolni kell a bevalláshoz!
A bevallás aláírás hiányában, illetve aláírásra jogosulatlan személy aláírása esetén érvénytelen, azaz joghatás
kiváltására nem alkalmas!

Melléklet
A helyi adókról szóló 1990. évi C. törvény szerinti értelmezı rendelkezések
önkormányzat illetékességi területe: az önkormányzat közigazgatási határa által behatárolt — bel- és külterületet magában
foglaló — térség, amelyre az önkormányzati hatáskör kiterjed,
külföldi: az a természetes személy, akinek állandó lakóhelye külföldön van és nem tartózkodik Magyarországon 183 napnál
hosszabb idıtartamban; továbbá az a jogi személy, gazdálkodó szervezet vagy más személyi egyesülés, amelynek székhelye
(központja) külföldön van, ide nem értve a Magyarországon mőködı telepeit, fiókjait, képviseleteit,
vagyoni értékő jog: vagyoni értékő jog: a kezelıi jog, a vagyonkezelıi jog, a tartós földhasználat, a haszonélvezet, a
használat joga – ideértve a külföldiek ingatlanhasználati jogát is –, a földhasználat és a lakásbérlet,
vagyoni értékő jog jogosítottja: az ingatlanon fennálló vagyoni értékő jog jogosítottja az a személy vagy szervezet,
aki/amely az ingatlan-nyilvántartásban a vagyoni értékő jog jogosítottjaként feltüntetésre került. Amennyiben az ingatlant
terhelı vagyoni értékő jog alapításáról szóló okiratot az ingatlanügyi hatósághoz benyújtották – melynek tényét az
ingatlanügyi hatóság széljegyezte –, az okiratban megjelölt, jogszerzésre feljogosított személyt vagy szervezetet kell a
vagyoni értékő jog jogosítottjának tekinteni;
külterület: a település közigazgatási határának belterületén kívül esı földrészlete, ideértve a zártkertet is,
termıföld: az ingatlan-nyilvántartásban aranykorona értékkel és mővelési ággal nyilvántartott, a termıföldrıl szóló törvény
szerinti termıföldnek minısülı földterület;
épület: az olyan építmény, vagy az építmény azon része, amely a környezı külsı tértıl szerkezeti elemekkel részben vagy
egészben mesterségesen kialakított, elválasztott teret alkot és ezzel az állandó vagy idıszakos tartózkodás, illetıleg használat
feltételeit biztosítja, ideértve az olyan önálló létesítményt is, amely részben vagy teljes belmagasságával a környezı
csatlakozó terepszint alatt van.
épületrész: az épület önálló rendeltetéső, a szabadból vagy az épület közös közlekedıjébıl nyíló önálló bejárattal ellátott
helyisége vagy helyiség-csoportja, amely azzal felel meg lakásnak, üdülınek, kereskedelmi egységnek, egyéb nem lakás
céljára szolgáló épületnek, hogy az ingatlan-nyilvántartásban önálló ingatlanként nem szerepel;
építmény megszőnése: ha az épületet lebontják, vagy megsemmisül,
tulajdonos: az ingatlan tulajdonosa az a személy vagy szervezet, aki/amely az ingatlan-nyilvántartásban tulajdonosként
szerepel. Amennyiben az ingatlan tulajdonjogának átruházására irányuló szerzıdést az ingatlanügyi hatósághoz benyújtották
– melynek tényét az ingatlanügyi hatóság széljegyezte –, a szerzı felet kell tulajdonosnak tekinteni. Újonnan létrehozott
épület/épületrész tulajdonjogának – a használatbavételi engedély jogerıre emelkedését megelızı – átruházása esetén a
szerzıdés ingatlanügyi hatósághoz történı benyújtását követıen a szerzı felet a használatbavételi engedély jogerıre
emelkedésének idıpontjától kell tulajdonosnak tekinteni. Egyéb módon történı tulajdonszerzés esetére a Polgári
Törvénykönyv vonatkozó szabályai az irányadók;
hasznos alapterület: a teljes alapterületnek olyan része, ahol a belmagasság legalább 1,90 m. A teljes alapterületbe a
lakáshoz, üdülıhöz tartozó kiegészítı helyiségek, melléképületek, melléképületrészek kivételével valamennyi helyiség
összegzett alapterülete, valamint a többszintes lakrészek belsı lépcsıjének egy szinten számított vízszintes vetülete is
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beletartozik. Az épülethez tartozó fedett és három oldalról zárt külsı tartózkodók (lodzsa, fedett és oldalt zárt erkélyek), és a
fedett terasz, tornác alapterületének 50%-a tartozik a teljes alapterületbe. A lakások esetében a pinceszinten (a csatlakozó
terepszint alatt) kialakított helyiségek alapterületének 70%-át kell a teljes alapterületbe számítani.
ingatlan: a föld és a földdel alkotórészi kapcsolatban álló minden dolog,
telek: az épülettel be nem épített földterület, ide nem értve az ingatlan-nyilvántartásban mővelési ág szerint aranykoronaértékkel nyilvántartott és ténylegesen mezıgazdasági mővelés alatt álló belterületi telket, a külterületi termıföldet, valamint
az ingatlan-nyilvántartás szerint tanyaként nyilvántartott ingatlanhoz tartozó földterületet, feltéve, ha az ténylegesen
mezıgazdasági mővelés alatt áll. Továbbá a közút területét, a vasúti pályát, a vasúti pálya tartozékait, valamint a repülıtér
szilárd burkolatú mozgási területét (futópálya, gurulóút, mőszaki és forgalmi elıtér) és az annak akadálymentességét
biztosító, jogszabály szerinti minimális biztonsági sávja által lefedett földterületet;
üdülı: az ingatlan-nyilvántartásban üdülıként (üdülıépület, hétvégi ház, apartman, nyaraló, csónakház) feltüntetett vagy
ilyenként feltüntetésre váró épület;
vállalkozó: a gazdasági tevékenységet saját nevében és kockázatára haszonszerzés céljából, üzletszerően végzı
a) a személyi jövedelemadóról szóló törvényben meghatározott egyéni vállalkozó,
b) a személyi jövedelemadóról szóló törvényben meghatározott mezıgazdasági ıstermelı, feltéve, hogy ıstermelıi
tevékenységébıl származó bevétele az adóévben a 600 000 forintot meghaladja,
c) a jogi személy, ideértve azt is, ha az felszámolás vagy végelszámolás alatt áll,
d) egyéni cég, egyéb szervezet, ideértve azt is, ha azok felszámolás vagy végelszámolás alatt állnak;
telephely: a) az adóalany olyan állandó üzleti létesítménye – függetlenül a használat jogcímétıl –, ahol részben vagy
egészben iparőzési tevékenységet folytat, azzal, hogy a telephely kifejezés magában foglalja különösen a gyárat, az üzemet, a
mőhelyt, a raktárt, a bányát, a kıolaj- vagy földgázkutat, a vízkutat, a szélerımővet (szélkereket), az irodát, a fiókot, a
képviseletet, a termıföldet, a hasznosított (bérbe vagy lízingbe adott) ingatlant, az ellenszolgáltatás fejében igénybe vehetı
közutat, vasúti pályát;
b) azon távközlési tevékenységet végzı vállalkozó esetén, amelynek
székhely: belföldi szervezet esetében az alapszabályában (alapító okiratában), a cégbejegyzésben (bírósági nyilvántartásban),
az egyéni vállalkozó esetében az egyéni vállalkozók nyilvántartásában ekként feltüntetett hely, a magánszemélyek esetében
az állandó lakóhely. A külföldi székhelyő vállalkozás magyarországi fióktelepe vonatkozásában a székhely alatt a
cégbejegyzésben a fióktelep helyeként megjelölt helyet kell érteni,
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