MAGÁNSZEMÉLYEK KOMMUNÁLIS ADÓ BEVALLÁS
(Helyrajzi számonként külön- külön kell bevallást benyújtani)

Görcsöny községi Önkormányzat illetékességi területén lévı lakóházról/lakásról
Görcsöny – Ócsárd – Regenye – Szıke községek képviselı-testületeinek Körjegyzıje
Pénzügyi csoport – Adóügy
7833 Görcsöny, Rákóczi u. 1
Tel./Fax: 72/372-215 e-mail: gorcsony@t-online.hu
Az adóhatóság tölti ki!
Beérkezés napja: ..........................................................................................................................
Az adóhatóság ügyirat száma: .....................................................................................................
Átvevı aláírása: ...........................................................................................................................
I. Bevallás benyújtásának az oka: (A megfelelı négyzetbe tegyen x-et!)
 Adókötelezettség keletkezése
 Adókötelezettség megszőnése
Változás jellege:
Változás jellege:
 új ingatlan
 ingatlan megszőnése
 ingatlan szerzése
 ingatlan elidegenítése
 vagyoni értékő jog alapítása
 vagyoni értékő jog alapítása
 vagyoni értékő jog megszőnése
 vagyoni értékő jog megszőnése
 bérleti jog alapítása
 bérleti jog megszőnése
 földrészlet belterületbe vonása
 földrészlet külterületbe sorolása
 adóbevezetés
 Változás bejelentése
Változás jellege:
.......................................................
II. Adókötelezettségének keletkezése, megszőnésének idıpontja:.........................................
III. Ingatlan
1. Címe: .......................................................................................................................................
......................................................................................................................................................
2. Helyrajzi száma: ....................................................
3. Az egy helyrajzi számon található adótárgyak fajtája és darabszáma: (A megfelelı
négyzetbe tegyen x-et!)
 Lakás
db, ebbıl .........................címen mentes  db
 Garázs
db, ebbıl..........................címen mentes  db
 Egyéb nem lakás célú építmény db, ebbıl..........................címen mentes  db
 Telek
............................címen mentes  db
 Nem magánszemély tulajdonában lévı lakás bérleti joga .........címen mentes  db
4.  Önkormányzati rendeleti adókedvezmény ............................................................. címen
IV. Adóalanyiság jogcíme: (A megfelelı négyzetbe tegyen x-et!)
1. Tulajdonos



2. Bérlı

3. Résztulajdonos



Tulajdoni hányad: ……..…/…………

4. Vagyoni értékő jog jogosítottja
Jog jellege: - kezelıi jog
- haszonélvezeti jog
- (tartós) földhasználat joga






- vagyonkezelıi jog
- használat joga
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V. Tulajdonostársak nyilatkozata:
Alulírottak megállapodtunk abban, hogy a fenti címen lévı ingatlan után az
adókötelezettségek teljesítését (pl.: bevallás, adófizetés, stb.)
Név: .............................................................................................................................................
Cím: .............................................................................................................................................
vállalja.
Tulajdonostársak aláírása:
............................................

............................................

VI. Adózó, adóalany azonosító adatai*:
1. adózó neve: ......................................................................................................................
2. születési családi és utóneve: .............................................................................................
3. szül.helye, ideje: ...............................................................................................................
4. anyja születési családi és utóneve: ...................................................................................
5. címe (lakóhelye, székhelye): ............................................................................................
6. levelezési címe: ................................................................................................................
7. adóazonosító jele: ..................................adószáma: ........................................................
8. számlavezetı pénzintézet neve: .......................................................................................
9. bankszámlaszáma: ............................................................................................................
10. telefonszáma:.........................................e-mail címe: ......................................................

VII. Nyilatkozat
Kijelentem, hogy a fent megjelölt ingatlanon kívül további lakóházzal nem rendelkezem
Görcsöny község illetékességi területén.
....................................
aláírás
(Amennyiben az adó alanya kizárólagos tulajdonos, de a fent megjelölt lakóházon kívül
további lakóházzal rendelkezik, akkor csak a "B" jelő kiegészítı lapot kell kitöltenie.
Amennyiben az adó alanya nem kizárólagos tulajdonos, az "A" jelő kiegészítı lapot kell
kitölteni, és ha a fent megjelölt lakóházon kívül további lakóházzal is rendelkezik a "B" jelő
kiegészítı lapot is ki kell töltenie.)
VIII. Adókötelezettség változás esetén elızı és új tulajdonos(ok), résztulajdonos(ok)
adatai:
Elızı tulajdonos neve ..................................................................................................................
címe (lakóhelye, székhelye): ........................................................................................................
levelezési címe: ............................................................................................................................
adóazonosító jele: .............................................. szül.helye, ideje: .............................................
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születési családi és utóneve: .........................................................................................................
anyja születési családi és utóneve: ...............................................................................................
Új tulajdonos neve........................................................................................................................
címe (lakóhelye, székhelye): ........................................................................................................
levelezési címe: ............................................................................................................................
adóazonosító jele: .............................................. szül.helye, ideje: .............................................
születési családi és utóneve: .........................................................................................................
anyja születési családi és utóneve: ...............................................................................................
Az építmény használatbavételének dátuma:.................................................................................
Felelısségem tudatában kijelentem, hogy a bevallásban közölt adatok a valóságnak
megfelelnek!

Dátum: Görcsöny, 2009 ……...................hó............nap.
.................................................................
bevallásbenyújtó vagy képviselıje (meghatalmazottja) aláírása
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TÁJÉKOZTATÓ!
GÖRCSÖNY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATI KÉPVISELİTESTÜLET
12/2008.(XII.04.) számú rendelete a magánszemélyek kommunális adóról
2.§ Kommunális adókötelezettség terheli:
a) a lakást,
b) nem lakás céljára szolgáló épületet (gazdásági épület, garázs, állattarást szolgáló
épület, magtár, üzlet, mőhely, stb.)
c) beépítetlen belterületi telket
d) nem magánszemély tulajdonában lévı lakás bérleti jogát
3.§ Az adó alanya az a magányszemély, aki:
a.) a naptári év / a továbbiakban: év/ elsı napján a 2.§-ban megjelölt építmény,
vagy földrészlet tulajdonosa, nem magánszemély tulajdonos esetén a lakás
bérlıje.
b.) adó alanya a külföldi magánszemély is, feltéve, hogy adómentességét
jogszabály, vagy viszonosság nem biztosítja. Viszonosság kérdésében a
pénzügyminiszter állásfoglalása az irányadó.
c.) ha az építmény, vagy a földrészlet az ingatlan-nyilvántartásba bejegyzett
vagyoni értékő jog (kezelıi jog, tartós földhasználat, a használati joga –
ideértve a külföldiek ingatlanhasználati jogát is – a földhasználat és a
lakásbérlet )terheli, a tulajdonos és a vagyoni értékő jog gyakorlására jogosult
személy megállapodása (nyilatkozat) szerinti személy, megállapodás
hiányában a vagyoni értékő jog jogosultja (továbbiakban: tulajdonos) az
adózó.
d.) több tulajdonos esetén a tulajdonosok tulajdoni hányadaik arányában
adóalanyok. Valamennyi tulajdonos által írásban megkötött és az
adóhatósághoz benyújtott megállapodásban ezen bekezdésben foglaltaktól el el
lehet térni.
e.) lakásbérlıket a bérleti jog arányában terheli az adókötelezettség.
f.)
4.§ (1) Adókötelezettség keletkezik:
a.) Az adókötelezettség a használatbavételi, illetve a fennmaradási engedély
kiadását követı év elsı napján keletkezik. Az engedély nélkül épült, vagy
anélkül használatba vett építmény esetében az adókötelezettség a tényleges
használatbavételt követı év elsı napján keletkezik.
b.) Tulajdonosváltozás esetén a tulajdonjog bejegyzés évét követı év elsı napja.
c.) Építési tilalom esetén a tilalom feloldását, külterületi földrészlet belterületté
nyilvánítását követı év elsı napján.
d.) lakásbérleti jog keletkezését követı év elsı napja
(2) Az adókötelezettség megszőnik:
a.) építmény megszőnése évének utolsó napja
b.) beépítési tilalom elrendelése esetén a kihirdetés évének utolsó napján
c.) tulajdonos váltás esetén a tulajdonjog bejegyzés évének utolsó napján
d.) lakásbérleti jog megszőnése esetén a megszőnés évének utolsó napján
(3) Az épület használatának szüneteltetése az adókötelezettséget nem érinti.
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5. §. Mentes a kommunális adó alól:
a.) az adóalany lakástulajdonával egyezı helyrajzi számon lévı, nem lakás céljára
szolgáló épületek (gazdasági épület, garázs, üzlethelyiség, mőhely,stb.)
b.) állami, önkormányzati, egyházi, alapítványi tulajdonban lévı adótárgyak
6.§ Az adómérték megállapítása szempontjából a település két övezetre osztódik.
I.
övezet – a lakott belterület-mely megegyezik a földhivatali
nyilvántartással.
II.
övezet – külterület- a „Külterületi lakott hely, Keresztespuszta„is,
mely határa megegyezik a Földhivatali ingatlan nyilvántartással.
Adótételek az I. övezetben:
A. lakás esetén: 12 000,- Ft/év
B. nem lakás céljára szolgáló építmény esetén: 12 000,- Ft/év
C. beépítetlen belterület esetén: 12 000,- Ft/év
D. nem magánszemély tulajdonában lévı lakás bérleti joga esetén: 12 000,- Ft/év
Adótételek a II. övezetben:
Külterületi lakott hely, Keresztespuszta lakás estén 6.000,-Ft/é
7. § Adóbevallás, az adó megfizetése
(1) Ha az adót nem az adózó állapítja meg, az adókötelezettség keletkezését,
változását követı 15 napon belül kell adóbevallást tennie.
(2) Nem kell újabb adóbevallást tennie az (1) bekezdésben foglalt esetben
mindaddig, ameddig az adókötelezettséget érintı változás nem következik be.
(3) Az adózónak a magánszemélyek kommunális adóját két egyenlı részletben, az
adóév március 15-ig, illetve szeptember 15-ig kell megfizetni.
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