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 „B” jelű betétlap kereskedelmi egységről (szállásépületről), egyéb nem lakás céljára szolgáló 
építményről 

(Adótárgyanként egy betétlapot kell kitölteni.) 
  

I. Bevallás benyújtója 

 Bevallásbenyújtó neve (cégneve): ____________________________________________________________________________ 

 Adóazonosító jele: Adószáma: - -  

 

II. Ingatlan 

 1. Címe:   _______________________________________________________________________________ város/község 

  ________________________________ közterület _______ közterület jelleg ______ hsz. _____ ép. _____ lh. ____ em. ___ ajtó 

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

 

III Az építmény fajtája 

 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     vadászház 

 egyéb:_______________ 

 Egyéb nem lakás céljára szolgáló épület 

Ennek jellege: 

 üzem, üzemcsarnok, gyár  műhely, szerviz  

  garázs, gépjárműtároló  raktár 

  üvegház            pince

 présház  hűtőház 

  egyéb:__________________ 

 

IV. Az építmény  

1. Hasznos alapterülete: _________________m2  (Csak hasznos alapterület szerinti adóztatás esetén kell kitölteni!) 

2. Forgalmi értéke: ____________________ Ft    (Csak korrigált forgalmi érték szerinti adóztatás esetén kell kitölteni!) 
 

V. Adókötelezettség keletkezésének, változásának, megszűnésének időpontja:   év  hó  nap 

  

VI. Törvényi mentesség 

  Állattartásra vagy növénytermesztésre szolgáló épület vagy az állattartáshoz, növénytermesztéshez kapcsolódó tároló épület  

 Kizárólag háziorvosi tevékenység céljára szolgáló helyiség, helyiségek, hasznos alapterület:__________m2 vagy forgalmi  

     értéke _____________________ Ft.  

  

VII. Nyilatkozat a műemléképület felújításához kapcsolódó adómentesség igénybevételéről. 

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

      Építési engedély jogerőre emelkedésének napja:  év  hó  nap 

  

VIII. Önkormányzati rendeleti mentesség, kedvezmény 
 1. Önkormányzati rendeleti adóalap-mentesség _________________________ címen mentes terület:___________________m2  

     (Csak hasznos alapterület szerinti adóztatás esetén kell kitölteni!) 

 2. Önkormányzati rendeleti adóalap-mentesség _________________________ címen mentes értékrész: ________________ Ft  
     (Csak korrigált forgalmi érték szerinti adóztatás esetén kell kitölteni!) 

 3. Önkormányzati rendeleti adókedvezmény______________________________________________________________ címen  

 
 



 
IX. Több adómérték esetén a mérték megállapításához szükséges tények, adatok: 
________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________ 
 
 
Cserszegtomaj______ 

                      helység 

 

év 

 

hó nap 

 

 _________________________________________ 

a bevallásbenyújtó vagy képviselője (meghatalmazottja) aláírása 

 


