A Htv. 17.§-a, valamint Solymár Nagyközség Önkormányzat 19/2010. (XII.14.) számú
telekadóról szóló rendelet alapján adóköteles az önkormányzat illetékességi területén lévı
beépítetlen belterületi földrészlet (továbbiakban: telek).
A telekadó adókötelezettségnek tehát két együttes törvényi feltétele van:
- a telek vagy a telekrész beépítetlensége és
- belterületisége
A belterületiség kérdése viszonylag egyértelmően eldönthetı a települési térképek, illetve az
ingatlan-nyilvántartási bejegyzés alapján. A beépítetlenség azt jelenti, hogy az ingatlanon
vagy annak egy részén sem épület(rész), sem a Htv.52.§-ának 5. pontja szerinti - épületnek
nem minısülı - építmény, azaz mőtárgy nem áll. (A tárgyi adókötelezettség
vonatkozásában egyébként közömbös, hogy a teljesen "üres" telek vagy az épülettel le nem
fedett telekrész – építésügyi szempontból – épülettel, mőtárggyal beépíthetı-e vagy sem, a
beépíthetıség tehát nem feltétele a telekadó kötelezettségnek.)
Mindezekre tekintettel tehát a telekadó tárgykörébe, azaz hatálya alá tartozik az épülettel vagy
mőtárggyal le nem fedett telekrész egésze, ideértve az épület rendeltetésszerő használatához
szükséges földrészletet (telekrészt) is. (Ebbıl egyébként az is következik, hogy a telek
épülettel, mőtárggyal lefedett része nem lehet tárgya a telekadónak.) Teljesen beépítetlennek
minısül, s így a telekadó hatálya alá tartozik az a telek(rész) is, amelyen csak három
évnél rövidebb idıtartamra létesített építmény áll.
Azon építmények, mőtárgyak (utak, parkolók, sportpályák, járdák stb.) "megalkotása" esetén,
melyek végleges mőszaki alkotások, nem egy építkezési folyamat közbensı szakaszai, az
ingatlanterület teljes beépítése az építménnyel érintett ingatlan telekadó-kötelezettségét az
adóév utolsó napján megszünteti.
I. A bevallás fajtája
Ha a telek vagyoni értékő joggal terhelt, úgy a bevallás kitöltıje nem a tulajdonos, hanem a
vagyoni értékő jog jogosultja.
Több tulajdonos esetén a tulajdonosok 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).
II. A bevallás benyújtásának az oka
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.
III.
Az adókötelezettségének keletkezésének, változásának, megszőnésének idıpontja
Az ingatlan vásárlása, eladása esetén az adásvételi szerzıdés földhivatalhoz történ_
benyújtásának, széljegyzésének dátumát kell feltüntetni {Htv. 4.§ és 52.§ 7.pont}.
Öröklés esetén a tulajdonjog szerzés idıpontja vonatkozásában a Polgári Törvénykönyv
szabályai az irányadók, mely szerint a tulajdonjog keletkezése az örökhagyó elhalálozását
követı év elsı napjától keletkezik, a bevallási határidı a hagyatékátadó végzés jogerıre
emelkedésétıl számított 15. nap.
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IV. A telek
Az ingatlan-nyilvántartás adataira alapozva meg kell adni a telek címét és a helyrajzi
számot. Fontos, hogy ezek a földhivatali nyilvántartásban szereplı adatokkal
megegyezzenek.
A törvényi szabályozás miatt megszőnt a települési önkormányzatok kedvezmény - és
mentességnyújtási lehetısége a vállalkozók üzleti célt szolgáló telke után {Htv.7.§ e.) pont}.
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 (gazdasági
társaság) adóalanyisága áll fenn (a társaság az ingatlan tulajdonosa vagy vagyoni értékő jog
jogosítottja), akkor az ingatlan kizárólag üzleti célúnak minısíthetı.

V. A bevallás benyújtója
A tulajdonos majd késıbbiekben adózó azonosításához szükséges adatokat kell itt feltüntetni;
mind a természetes személynek, mind a jogi személynek egyaránt. Az adó alanya az, aki a
naptári év elsı napján a telek tulajdonosa.
A Htv. 52.§ 7. pontja szerint a telek tulajdonosa az a személy vagy szervezet, aki/amely az
ingatlan-nyilvántartásban tulajdonosként szerepel. Amennyiben az ingatlan tulajdonjogának
átruházására irányuló szerzıdést a földhivatalhoz
benyújtották – melynek tényét a földhivatal széljegyezte –, a szerzı felet kell tulajdonosnak
tekinteni. Több tulajdonos esetén a tulajdonosok tulajdoni hányadaik arányában adóalanyok.
Amennyiben az építményt az ingatlan-nyilvántartásba bejegyzett vagyoni értékő jog (a
kezelıi jog, a vagyonkezelıi jog, a haszonélvezet, a használat joga – ideértve a külföldiek
ingatlanhasználati jogát is –) terheli, az annak gyakorlására jogosult az adó alanya.
A bevallásbenyújtó minıségét a megfelelı helyen kell jelölni (tulajdonos, résztulajdonos,
vagyoni értékő jog jogosultja), valamint a tulajdoni hányadot feltüntetni.
VI. A telek általános jellemzıi
Ebben a pontban a telekadó hatálya alá tartozó telekrész nagyságát kell meghatározni.
Nem tartozik az adónem tárgyi hatálya, ezért az adókötelezettség vizsgálatakor figyelmen
kívül kell hagyni mind az épülettel, mind az építménnyel (úttal) lefedett telekrészt, azaz ezen
telekrészek négyzetméterben számított, összesített alapterülete a telek teljes alapterületébıl
levonandó.
VII. Telekadó mentességek, kedvezmények
1. Törvényi mentességek
A Htv. 19.§-a szerint - bevallási kötelezettség mellett - mentes a telekadó alól:
1.1. az építési tilalom alatt álló telek a tilalom ideje alatt,
1.2. a helyi és helyközi menetrendszerinti tömegközlekedést lebonyolító adóalany, az e célra
használt telek után,
1.3. a teleknek szociális, egészségügyi és gyermekvédelmi, illetıleg a nevelési-oktatási
intézmények céljára szolgáló
helyiséget magába foglaló része
1.4. a költségvetési szerv, az egyház tulajdonában álló építményekhez tartozó teleknek az a
része, amely a 11. § (2) bekezdésében meghatározott mértéket meghaladja,
1.5. az erdı mővelési ágban nyilvántartott telek.
1.6. a telken elhelyezkedı épülethez, az épületnek nem minısülı építményhez, nyomvonal
jellegő létesítményekhez tartozó - jogszabályban vagy hatósági elıírásban megállapított védı (biztonsági) terület;
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1.7. a teleknek a rajta lévı épületnek {Htv. 52.§ 6.)} minısülı építmény esetén annak hasznos
alapterülete, épületnek nem minısülı építmény {Htv. 52.§ 5.)} esetén az általa lefedett
földrészlettel egyezı nagyságú földrészlet
1.8. mőtárgyak által lefedett telekrész
Solymár Nagyközség Önkormányzata az alábbi mentességet, kedvezményt biztosítja:
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.
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