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BEVALLÁS
A telekadóról, alapterület szerinti adózás esetében
(35/2008. (XII.31.) PM. Rendelet alapján
(Helyrajzi számonként külön-külön kell bevallást benyújtani.)
I. Bevallás fajtája
Megállapodás alapján benyújtott bevallás

Nem megállapodás alapján benyújtott bevallás

II. Bevallás benyújtásának oka
Adókötelezettség keletkezése
Változás jellege:
új telek
ingatlan szerzése
vagyoni értékő jog alapítása
vagyoni értékő jog megszőnése
épület lebontása

Változás bejelentése

Adókötelezettség megszőnése

Változás jellege:
Változás jellege:
telek megszőnése
______________________________
100%-os beépítés
telek elidegenítése
vagyoni értékő jog alapítása
vagyoni értékő jog megszőnése

tényleges mezıgazdasági
mővelés alatt álló belterületi
esetében a telek mővelési ágának
ingatlan-nyilvántartási átvezetése
belterületien fekvı termıföld
tényleges mezıgazdasági
mővelésének megkezdése
külterületi telek
termıföldként vagy tanyaként
t történı ingatlan-nyivántartási
v átvezetéses

belterületen fekvı, termıföldnek
minısülı telek esetében a
földterület tényleges mezıgazdasági
mővelésének a megszüntetése, vagy
az ingatlan-nyilvántartásban
mővelés alól kivett területre történı
átvezetése
a külterületen fekvı,
termıföldnek minısülı telek
mővelés alól kivett területként való
ingatlan-nyilvántartási átvezetése
területként való ingatlannyilvántartási átvezetése
adóbevezetés
adóalap-megállapítás változása

III. Adókötelezettség keletkezésének, változásának, megszőnésének idıpontja:
év

hó

nap

Adókötelezettség keletkezésének idıpontja a szerzést követı év január 1. napja, adókötelezettség megszőnésének idıpontja a változás évének utolsó napja
(december 31.),

IV. Telek
1. Címe:

___________________________________________________________ város/község

_____________________________________ közterület _______ közterület jelleg ______ hsz.
2. Helyrajzi száma: _______/_______/_______/_______
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V. Bevallás benyújtója
Tulajdonos

1. Bevallásbenyújtó
minısége:

Vagyoni értékő jog jogosítottja
kezelıi jog
Jog jellege:
vagyonkezelıi jog
haszonélvezeti jog
használat joga
(tartós) földhasználat joga

2. Tulajdoni (jogosultsági) hányad: ______________
3. Bevallásbenyújtó neve (cégneve): ______________________________________________________
4. Születési helye: _______________________________város/község, ideje:

év

hó

nap

5. Anyja születési családi és utóneve:_____________________________________________________
6. Adóazonosító jele:
7. Illetısége:

Belföldi

8. Székhelye, lakóhelye:

Adószáma:

-

-

Külföldi: ____________________________________________ ország
______________________________________________ város/község

_________________________________________ közterület ____________ közterület jelleg
________ hsz. ___ ép. ___ lh. ___ em. ___ ajtó
9. Telefonszáma:______________________, e-mail címe:_____________________________________
10. Levelezési címe:
__________________________________________________ város/község
_________________________________________ közterület ____________ közterület jelleg
________ hsz. ___ ép. ___ lh. ___ em. ___ ajtó
VI. Telek általános jellemzıi
1. Telek teljes területe: ___________________________________m2
2. A telekbıl épülettel lefedett terület: ______________________ m2
3. A telekadó hatálya alá tartozó telekrész (1-2): ______________ m2

VII. Mentességek, kedvezmények
1. Törvényi mentességek

m
g

1.1 A telek építési, telekalakítási, változtatási tilalom alatt áll
1.2 A belterületen fekvı, az ingatlan-nyilvántartásban mővelés alól kivett 1
hektárt meg nem haladó nagyságú földterület, melynek teljes területe tényleges
mezıgazdasági mővelés alatt áll (az illetékes mezıgazdasági igazgatási szerv
igazolása csatolandó
1.3 A telken levı épület(ek) hasznos alapterülete:__________________ m2
1.4 A telken lévı védı- biztonsági övezet területe: ________________ m2

VIII. Solymár Nagyközség Önkormányzatának, a telekadóról szóló 19/2010.(XII.14.) sz. rendelet
4.§-a az alábbi mentességet, kedvezményt biztosítja:
(1) A Törvényben foglalt mentességeken túl mentes a telekadó megfizetése alól mindösszesen 1.500 m2 per tulajdoni
hányadig 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.

(1) Solymári lakóhelyre bejelentkezés dátuma:
Mentes terület:____________________ m2
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VIII. Felelısségem tudatában kijelentem, hogy a bevallásban közölt adatok a valóságnak
megfelelnek.
______________________
helység

év

hó

______________________________________________
az adózó vagy képviselıje (meghatalmazottja) aláírása

nap

1. A jelen adóbevallást ellenjegyzem: ______________ Jelölje X-szel, ha az adóhatósághoz bejelentett, a
bevallás aláírására jogosult állandó meghatalmazott:

2. Adótanácsadó, adószakértı vagy okleveles
Jelölje X-szel, ha meghatalmazott és meghatalmazását
adószakértı neve: ______________________________
csatolta:
3. Adóazonosító száma: _________________________
4. Bizonyítvány / igazolvány száma: ____________________
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Jelölje X-szel, ha az aláíró az adóhatósághoz
bejelentett pénzügyi képviselı:

