PILISSZENTKERESZT

„A” jelő betétlap lakásról, üdülırıl
a hasznos alapterület szerint mőködtetett építményadó bevallásához
(Adótárgyanként egy betétlapot kell kitölteni.)

I. Bevallás benyújtója
Bevallásbenyújtó neve (cégneve): ………………………………………………………………………………...
Adóazonosító jele: ………………………………….. Adószáma: ……………………………………………….

II. Ingatlan
1. Címe: …….… ……….…………………………………… község ………………………………… közterület
………………..……………..közterület jelleg ……… hsz. ..…. ép. …….. lh. ………. em. …….…ajtó
2. Helyrajzi száma: …………../…………../…………./…………

III. Épület jellemzıi
1. Fajtája

□

Egylakásos lakóépületben
lévı lakás

□

Ennek jellege

□
□
□
□
□

Többlakásos lakóépületben vagy
egyéb épületben lévı lakás
Ennek jellege

□
□
□

családi ház
sorház
láncház

lakásszövetkezeti lakás
egyéb: ____________

egyéb: _______________

Üdülı
Ennek jellege

társasházi lakás

kastély, villa, udvarház

□

□
□
□
□
□
□

üdülı
hétvégi ház
apartman
nyaraló
csónakház
egyéb: _________________

2. Hasznos alapterület (kivéve: tüzelıtároló, kazánház, pince): ………………………………… m2
Komfortfokozat: 1. összkomfortos

2. komfortos

3. félkomfortos

4. egyéb: ………………….………………..

IV. Adókötelezettség keletkezésének, változásának, megszőnésének idıpontja:
……………. év ………………………………….. hó ……………. nap

V. Törvényi mentesség

□

1. Szociális, egészségügyi és gyermekvédelmi, illetıleg a nevelési-oktatási intézmények céljára szolgáló
helyiség(ek) hasznos alapterülete: ……………………………. m2

□
□
□

2. Szükséglakás
3. Gyógy- vagy üdülıhelynek nem minısülı kistelepülésen fekvı komfort nélküli lakásból 100 m2
4. Költségvetési szerv vagy egyház tulajdonában álló építmény

VI. Nyilatkozat a mőemléképület felújításához kapcsolódó adómentesség igénybevételérıl

□

Nyilatkozom, hogy a Htv. 13/A. §-a szerinti adómentességet igénybe kívánom venni.
(építési engedély jogerıre emelkedésének napja: …………….. év …………………..hó ……………. nap

VII. Önkormányzati rendeleti mentesség, kedvezmény

□

1. Önkormányzati rendeleti adóalap-mentesség
- a lakás és az üdülıépülethez tartozó kiegészítı helyiségek (a lakáshoz, üdülıhız tartozó, jellegénél és
kialakításánál fogva csak tárolásra alkalmas padlás, pince, ide nem értve a gépjármőtárolót) címen mentes
terület: ……………….. m2
- a lakás, valamint a lakáshoz és üdülıépülethez tartozó garázs címen mentes terület: …………….. m2

□

2. Önkormányzati rendeleti adókedvezmény

□
□

- hasznos alapterület 50 m2 alatt 15 %
- hasznos alapterület 51-100 m2 között 10 %

Dátum: ……………………………….., 20…. ………………………………….

………………………………………………….
a bevallásbenyújtó vagy képviselıje
(meghatalmazottja) aláírása
Pilisszentkereszt Község Önkormányzatának a helyi adóról szóló 14/1997. (XII. 22.) rendelete 7. §-a
alapján az építményadó évi mértéke:
a) A b) pontban meghatározott épület kivételével
Pilisszentkereszten
450,- Ft
Dobogókın
600,- Ft
b) A vállalkozó üzleti célt szolgáló épülete, építménye után
Pilisszentkereszten
450,- Ft
Dobogókın
550,- Ft.

