
BEVALLÁS  

a magánszemély kommunális adójáról 
(Benyújtandó Pusztaszabolcs Város Önkormányzat adóhatóságához.  

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 ingatlan 

  ingatlan szerzése 

  vagyoni értékű jog alapítása 

  vagyoni értékű jog megszűnése  

 bérleti jog alapítása 

mező-, erdőgazdasági művelés alatt  

álló belterületi földnek minősülő telek 

esetében a telek tényleges 

mezőgazdasági művelésének a 

megszüntetése 

 a telek művelés alól kivett területként  

                 való ingatlan-nyilvántartási átvezetése  

adóbevezetés 

  Változás bejelentése 

 Változás jellege: 

_______________________________ 

 

 

  Adókötelezettség megszűnése  

 Változás jellege: 

  ingatlan megszűnése 

  ingatlan elidegenítése 

  vagyoni értékű jog alapítása 

  vagyoni értékű jog megszűnése  

 bérleti jog megszűnése 

 belterületi telek esetében a 

     mezőgazdasági művelésének megkezdése 

 belterületi telek esetében a telek  

művelési ágának ingatlan-nyilvántartási átvezetése  

 III. Adókötelezettség keletkezésének, változásának, megszűnésének időpontja: 2013. év ____________________ hó _______. nap 

 IV. Ingatlan 

  1. Címe:  ______2490____PUSZTASZABOLCS________________________________________________ város/község 

   _____________________________________ közterület _______ közterület jelleg ______ hsz. _____ ép. _____ lh. _____ em. _____ ajtó 

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

  3. Az egy helyrajzi számon található adótárgyak fajtája és darabszáma: 

    Lakás     db ebből  ________________________________________________________  címen mentes  db 

   Garázs     db ebből   ________________________________________________________ címen mentes  db 

   Egyéb nem lakás célú építmény db ebből   ________________________________________________________ címen mentes  db 

   Telek                            ________________________________________________________ címen mentes   

   Nem magánszemély tulajdonában lévő lakás bérleti joga       ___________________________________________________ címen mentes  

 4. Pusztaszabolcs Város Önkormányzat Képviselő-testületének a magánszemély kommunális adójáról szóló 13/2013. (V.31.) számú rendelete által nyújtott 
mentességek, kedvezmények  (megfelelő részt „x” jellel szíveskedjék jelölni)  

 a.)  70 év feletti magánszemély vagyok és  a  IV. pontban feltüntetett lakásban bejelentett lakóhellyel rendelkezem.  
 b.)  Háztartásomban a 18. életévét be nem töltött gyermekem a IV. pontban feltüntetett lakásban bejelentett lakóhellyel rendelkezik. (A kedvezmény a 

  gyermek  születését követő év január 1-től  vehető igénybe a gyermek 18. életévének betöltése évének december 31-ig.) 

           Gyermekek neve, születési helye, ideje: 
   ___________________________________________________________________________ 

   ___________________________________________________________________________ 

   ___________________________________________________________________________ 

  ___________________________________________________________________________ 

c.)  A lakáshoz tartozó, de külön vagy nem külön helyrajzi számon nyilvántartott garázs, tároló, egyéb nem lakás célú építmény. 

 V. Bevallás benyújtója 

1.  Bevallásbenyújtó minősége:  

 Tulajdonos   

  

 Vagyoni értékű jog jogosítottja 

Jog jellege:    kezelői jog  vagyonkezelői jog 

 haszonélvezeti jog  használat joga 

 (tartós) földhasználat joga 

 

 Bérlő 

 2. Tulajdoni (jogosultsági) hányad: ______________  

 3. Bevallásbenyújtó neve : _____________________________________________________________________________________________ 

 4. Születési helye: __________________________________________________________város/község, ideje:  év  hó  nap 

 5. Anyja születési családi és utóneve: ______________________________________________________________________________________ 

 6. Adóazonosító jele: Adószáma: - -  

 8. Lakóhelye:  _____________________________________________________________________________________ város/község 

  _________________________________________ közterület ____________ közterület jelleg ________ hsz. ___ ép. ___ lh. ___ em. ___ ajtó 

 9. Levelezési címe:  _________________________________________________________________________________ város/község 

  _________________________________________ közterület ____________ közterület jelleg ________ hsz. ___ ép. ___ lh. ___ em. ___ ajtó 

 10. Telefonszáma:________________________________________, e-mail címe:_________________________________________________ 

 VI. Felelősségem tudatában kijelentem, hogy a bevallásban közölt adatok a valóságnak megfelelnek. 

 _____________________________ 

helység 
 

év 

 

hó nap 

 _________________________________________ 

a bevallásbenyújtó vagy képviselője (meghatalmazottja) aláírása  

 



 

 

KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ 

 
I. Bevallás fajtája 

Valamennyi tulajdonos által írásban megkötött és az adóhatósághoz benyújtott megállapodásban a 

tulajdonosok az adóalanyisággal kapcsolatos jogokkal és kötelezettségekkel egy tulajdonost is 

felruházhatnak. Ebben az esetben egy – a tulajdonosok által kiválasztott személynek lesz megállapítva 

az adó. Amennyiben a nem magánszemély tulajdonában álló lakásbérleti jogviszony alanyai 

bérlőtársak, akkor valamennyi bérlőtárs által írásban megkötött és az adóhatósághoz benyújtott 

megállapodásban megjelölt magánszemély tekintendő az adó alanyának. Ilyen megállapodás 

hiányában a bérlőtársak egyenlő arányban adóalanyok. Amennyiben a tulajdonosok/vagyoni értékű 

jog jogosítottjai, illetve a bérlőtársak megállapodás alapján kívánják benyújtani adóbevallásukat, úgy a 

„megállapodás alapján benyújtott bevallás” részt kell „X” jellel megjelölni, illetve az adóbevalláshoz 

mellékelni kell a kitöltött „MEGÁLLAPODÁS” űrlapot. Megállapodás hiányában minden 

tulajdonostársnak/vagyoni értékű jog jogosítottjainak, illetve bérlőtárnak külön-külön adóbevallást 

szükséges benyújtania. Ebben az esetben a „nem megállapodás alapján benyújtott bevallás” részt kell 

„X” jellel megjelölni. 

II. Bevallás benyújtásának oka 

Az adókötelezettség keletkezése: új ingatlan esetén az adókötelezettség a használatbavételi, illetőleg a 

fennmaradási engedély jogerőre emelkedését követő év első napján keletkezik. Az engedély nélkül 

épült vagy anélkül használatba vett építmény esetén az adókötelezettség a tényleges használatbavételt 

követő év első napján keletkezik. Az adókötelezettséget érintő változást (pl. a rendeltetési mód 

változása) a következő év első napjától kell figyelembe venni. Az adókötelezettség megszűnik az 

építmény megszűnése (pl. az építmény lebontásra kerül) évének utolsó napján. Az építménynek az év 

első felében történő megszűnése esetén a második félévre vonatkozó adókötelezettség megszűnik. 

Nem magánszemély tulajdonában álló lakás bérleti jog esetén az adókötelezettség a lakásbérleti 

jogviszony létrejöttét követő év első napján keletkezik és a jogviszony megszűnése évének utolsó 

napján szűnik meg. A lakásbérleti jogviszonynak az év első felében történő megszűnése esetén a 

második félévre vonatkozó adókötelezettség megszűnik. 

IV. Ingatlan 

A lakás/lakásbérlemény pontos beazonosítása és az adó megállapítása érdekében meg kell adni a 

földrajzi fekvése szerinti pontos címét (1.pont), helyrajzi számát (2.pont). A lakás/bérlemény 

adótárgyak fajtája szerinti jelölése (3.pont). Minden egyes külön helyrajzi számon nyilvántartott lakás 

építményről külön adóbevallást kell készíteni. 

A 4. pont a Pusztaszabolcs Város Önkormányzat Képviselő-testületének a magánszemély kommunális 

adójáról szóló 13/2013. (V.31.) számú rendelete alapján nyújtott kedvezményeket, mentességeket 

tartalmazza. 

a.) 50 % adókedvezményben részesül tulajdoni hányada arányában a 70 év feletti adóalany a 

kedvezményre jogosító életkor betöltését követő évtől, amennyiben a lakásban bejelentett lakóhellyel 

rendelkezik.  

b.) 1000.-Ft/év adókedvezményben részesül az adózó a 18. életévét be nem töltött gyermeke után azon 

lakás vonatkozásában, melyben a gyermek bejelentett lakóhelye van. A kedvezményt ingatlanonként 

egy adózó veheti igénybe, megegyezés hiányában mindkét szülő az adókedvezmény 50%-ára jogosult. 

A kedvezmény a gyermek születését követő év január 1-től vehető igénybe a gyermek 18. életévének 

betöltése évének december 31-ig. 

c.) Mentes az adó alól minden lakáshoz tartozó, de külön vagy nem külön helyrajzi számon 

nyilvántartott garázs, tároló, egyéb nem lakás célú építmény. Bevallási kötelezettségüket azon 

adóalanyoknak is teljesíteniük kell, akik részére az önkormányzati rendelet adómentességet biztosít, 

mentességüket a bevallás e pontjában kell jelölni!  

V. Bevallás benyújtója 
Ebben a részben szükséges megjelölni a bevallásbenyújtó minőségét, tulajdoni (jogosultsági) 

hányadát, illetve természetes azonosító adatait, adóazonosító jelét, lakcímét, levelezési címét, 

telefonszámát és e-mail címét. 

VI.  

A dátum és a bevallás benyújtójának vagy képviselőjének (meghatalmazottjának) aláírása szükséges. 

A bevallás aláírás hiányában érvénytelen! 
 


