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„B” jelű betétlap az építményadó adatbejelentéséhez kereskedelmi egységről 
(szállásépületről), egyéb nem lakás céljára szolgáló épületről  

 (Adótárgyanként egy betétlapot kell kitölteni.) 
  

I. Ingatlan 

 1. Címe:   ___________________________________________________________________________ város/község 

  ________________________________ közterület ____ közterület jelleg _____ hsz. _____ ép. _____ lh. _____ em. _____ ajtó 

 2. Helyrajzi száma: _______/_______/_______/_______ 

 3. Övezeti besorolás: (Az övezet meghatározásánál a hatályos településrendezési terv szerinti övezeti besorolást kell érteni.) 
 

 Falusias lakóövezet 
 

 Ipari gazdasági övezet 
 

 Egyéb övezet 

 

II. Az építmény fajtája (megfelelő részt „x” jellel szíveskedjék jelölni) 

  Kereskedelmi egység  

Ennek jellege: 

 kereskedelmi üzlet, bolt, abc,  

   áruház, üzletház 

 csárda, bisztró, borozó,    

   söröző, büfé, cukrászda,   

   kávézó, étterem 

 iroda, műterem 

 rendelő, kórház, szanatórium,  

   gyógyszertár 

 egyéb:_________________ 

 Szállásépület 

Ennek jellege: 

 szálloda  hotel 

 panzió  fogadó 

 motel  szálló 

 vendégház 

 hostel 

 egyéb:________________ 

 Egyéb nem lakás céljára szolgáló épület 

Ennek jellege: 

 üzem, üzemcsarnok, gyár  műhely, szerviz  

  garázs, gépjárműtároló  raktár 

  üvegház  pince

 présház  hűtőház 

 gazdasági épület 

  egyéb:__________________ 

 

III. Az építmény hasznos alapterülete (lásd: kitöltési útmutató): ______________________m2
 

 

IV. Adókötelezettség keletkezésének, változásának, megszűnésének időpontja: (pl.: adásvételi szerződés kelte; 

       használatbavételi, illetőleg a fennmaradási engedély jogerőre emelkedésének dátuma; használatbavétel tudomásulvételét vagy az egyszerű bejelentéshez kötött épület  

      felépítésének megtörténtéről szóló hatósági bizonyítvány kiadásának dátuma stb.)  év  hó  nap 

  

V. Törvényi mentesség  

 1. Állattartásra vagy növénytermesztésre szolgáló építmény vagy az állattartáshoz, növénytermesztéshez kapcsolódó tároló 

        építmény 

2. Kizárólag háziorvosi tevékenység céljára szolgáló helyiség(ek) hasznos alapterülete ___________ m2
  

 VI. Nyilatkozat a műemléképület felújításához kapcsolódó adómentesség igénybevételéről   

1. Nyilatkozom, hogy a Htv. 13/A. §-a szerinti adómentességet igénybe kívánom venni.   

2. Az építési, vagy örökségvédelmi engedély jogerőre, vagy véglegessé válásának időpontja: 

 év  hó  nap 
  

 VII. Felelősségem tudatában kijelentem, hogy az adatbejelentésben közölt adatok a valóságnak megfelelnek. 

 

 _____________________ 
helység 

 
év 

 
hó nap 

 

____________________________________       

az adatbejelentő vagy képviselője  

(meghatalmazottja) aláírása 

  Jelölje X-szel:  

           Az adóhatósághoz bejelentett, az adatbejelentés aláírására jogosult állandó meghatalmazott 

           Meghatalmazott (meghatalmazás csatolva) 

 Adóhatósághoz bejelentett pénzügyi képviselő  
 


