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Vászoly Község Önkormányzata
8245 Vászoly, Béke tér 1.

Építményadó bevallás
„B” jelű betétlap/kereskedelmi egységről(szállásépületről),
egyéb nem lakás céljára szolgáló épületekről
I. Bevallás benyújtója
Bevallás benyújtó
neve(cégneve)____________________________________________________________________
Adóazonosító jele:

Adószáma:--

II. Ingatlan
1. Címe: ___________________________________város, község
_____________________közter.jelleg,utca,tér, krt.stb/ _____hsz____ép_____lp____em____ajtó
2. Helyrajzi száma: ___________________

III. Épület jellemzői
Fajtája:
Kereskedelmi egység
Szállásépület
Egyéb nem lakás céljára szolgáló épület
(szállásépület nélkül)
Ennek jellege:
Ennek jellege:
kereskedelmi üzlet,bolt,abc szálloda hotel
üzem,üzemcsarnok,gyár műhely,szerviz
Áruház,üzletház,
panzió fogadó
garázs,gépjárműtároló raktár
csárda,bisztró,borozó,sörözőmotel vadászház üvegház
pince
Büfé,cukrászda,kávézó,étteremvendégházszálló présház
hűtőház
iroda,műterem
egyéb:…………… gazdasági épület
rendelő,korház,szanatórium
egyéb:……………………………….
Gyógyszertár
egyéb:…………………….
Hasznos alapterülete:…………………….m2

IV. Adókötelezettség keletkezésének, változásának, megszűnésének időpontja:

évhónap
Ingatlan elidegenítése esetén vevő adatai, vétel ingatlan szerzés esetén előző tulajdonos adatai:
Neve:………………………………………………………………………………………………….
Lakcíme/székhelye:………………………………………………………………………………
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„ B” jelű betétlap
V. Törvényi mentesség:
 Állattartásra vagy növénytermesztésre szolgáló építmény vagy az állattartáshoz,
növénytermesztéshez kapcsolódó tároló építmény, feltéve, hogy az épületet az adóalany
rendeltetésszerűen állattartási, növénytermesztési tevékenységéhez kapcsolódóan használja.
Háziorvos által nyújtott egészségügyi ellátásra szolgáló helyiség
VI. Nyilatkozat a műemléképület felújításához kapcsolódó adómentesség igénybevételéről:
 Nyilatkozom, hogy a Htv. 13/A §-a szerinti adómentességet igénybe kívánom venni.
Építési engedély jogerőre emelkedésének napja: évhónap

VII. Önkormányzati mentesség, kedvezmény magánszemélyek tulajdonában
lévő épületre
 1. Önkormányzati rendelet 2.§ (3) bek. adóalap mentességet igénybe kívánom
venni …………m2 (max. 25 m2) területre az alábbi címen:

 külterületen levőbor tárolására, szőlő feldolgozására használt pince-présház
Művelt szőlőterület: Vászoly ……………….. hrsz, ………………. m2

 2.Önkormányzati rendelet 2.§ (4) bek. alapján igénybe kívánom venni a 40 % adómérték
kedvezményt az alábbi címen:

 külterületen levő országos nyilvántartásba vett, karbantartott, műemlék építményre
VIII. Fizetendő adó:
Az adó mértéke: 600.-Ft/m2

1./ Hasznos alapterület: /B lap III. /

_____________________ m2

2./ Mentes terület:

/B lap VII./

_____________________ m2

4./ Építmény adója: (adóköteles terület x 600.-Ft/m2)

____________________ Ft

5./ Adómérték kedvezmény 40 % műemlék épület:

____________________ Ft

6./ Fizetendő adó: / 4-5/ :

_________________ Ft

Az adatok a valóságnak megfelelnek.
……………………… 
helység

 
év

hó

………………………………………………..
nap
a bevallást benyújtó vagy
képviselője aláírása

