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ADATBEJELENTÉS 

a magánszemély kommunális adójáról 
 (Benyújtandó az adótárgy fekvése szerinti települési önkormányzati, fővárosban a kerületi önkormányzati adóhatóságnak. 

Helyrajzi számonként (albetétenként) külön-külön kell adatbejelentést benyújtani.) 
  

I. Az adatbejelentés fajtája  Megállapodás alapján benyújtott adatbejelentés (tulajdonostársak között) 1 

  Nem megállapodás alapján benyújtott adatbejelentés 

1Valamennyi tulajdonos által írásban megkötött és az adóhatósághoz benyújtott megállapodásban a tulajdonosok az adóalanyisággal kapcsolatos jogokkal 

kötelezettségekkel egy tulajdonost is felruházhatnak. A megállapodást az önkormányzati adóhatóság által rendszeresített nyomtatványon, vagy a 35/2008 . (XII.31) 
PM rendelet 15. melléklete alapján kell benyújtani. 

 

II. Az adatbejelentő adatai 

 

1. Viselt név 

1.1. Családi név: __________________________   1.2. Utónév név:                                    1.3. Utónév név:                                   ________ 

1.4. Utónév név: ____________________________ 

2. Születési név 

2.1. Családi név: __________________________   2.2. Utónév név:                                    2.3. Utónév név:                                   ________ 

2.4. Utónév név: ____________________________    

3. Anyja születési neve 

3.1. Családi név: __________________________   3.2. Utónév név:                                    3.3. Utónév név:                                   ________ 

3.4. Utónév név: ____________________________                                                                                                

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

5. Cég, szervezet, civil szervezet elnevezése: _______________________________________________________________________________  

6. Adóazonosító jele                      7. Adószáma:  -  -  

8. Statisztikai számjele     --- 

9. Civil szervezet nyilvántartási száma      -  -  

10. Illetősége:   Belföldi   Külföldi:                                                                                                         ország 

11. Pénzintézeti számlaszáma:  -  -  

12. Székhelye, lakóhelye:  _________________________________________________________________________  

város/község 

 _________________________________________  közterület  __________  közterület jelleg  ___  hsz.  ___  ép.  ____  lh.  ____ em.  ___  ajtó 

13. Levelezési címe:  _____________________________________________________________________________  

város/község 

 _________________________________________  közterület  __________  közterület jelleg  ___  hsz.  ___  ép.  ____  lh.  ____ em.  ___  ajtó 

14. Kézbesítési Megbízott neve, címe:_____________________________________________________________________________________ 

  _____________________________________________________________________________________________ város/község 

 _________________________________________  közterület  __________  közterület jelleg  ___  hsz.  ___  ép.  ____  lh.  ____ em.  ___  ajtó 
 

15.  Az adatbejelentést kitöltő neve (ha eltér az adatbejelentőtől vagy szervezet esetén) 

_________________________________________________________________________________________ 

16. Telefonszám: ____________________________________________ , e-mail cím: ______________________________________________  
 

III.  Az adatbejelentő tulajdonjoga, vagyoni értékű joga:  

1. Az adatbejelentő tulajdonos: , tulajdoni hányada: ________/_________               1.1 Az adatbejelentő bérlő  

2. Az adatbejelentő vagyoni értékű jog jogosítottja: , a jogosultsági hányada: ________/_________ 

2.1.  Az adatbejelentő vagyoni értékű jogának jellege: 

       2.2.  Kezelői jog,   Vagyonkezelői jog,   Haszonélvezeti jog ,  Használat joga  
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IV. Adókötelezettség keletkezésére okot adó körülmény és időpontja 

Adókötelezettség keletkezésére okot adó körülmény:  IX. pontban felsorolt Önkormányzati rendeletben rögzített adómentesség hiánya, azaz: 

1 .  Jogerős lakás használatbavételi engedély / fennmaradási engedély / hatósági bizonyítvány illetve ezek hiányában a lakás tényleges 

használatba vételének időpontja 2017.január 1.-ét követően:     

időpontja:  év  hó  nap 

2 .  A lakás tulajdonosa (több tulajdonos esetében legalább az egyik tulajdonos az év első napján az Önkormányzat illetékességi területén 

lakóhellyel nem rendelkezik 

lakás tulajdonszerzésének időpontja:  év  hó  nap 

3.   A lakásban valamely vállalkozó székhelye, telephelye vagy fióktelepe van bejelentve (megjelölve)           

3. 1.A lakásba bejelentett (megjelölt) vállalkozói székhelye, telephelye vagy fióktelep száma:  db 

3.1.2. Vállalkozás neve (cégneve)………………………………………………………………………................................................................. ....... 

3.1.3. Adószáma:  -  -  

3.2. Vállalkozás neve (cégneve)………………………………………………………………………................................................................... ........ 

3.2.2 Adószáma:  -  -  
3.3. Vállalkozás neve (cégneve)………………………………………………………………………........................................................................... 

3.3.2 Adószáma:  -  -  

A vállalkozás bejelentés időpontja:  év  hó  nap 

 4.  bérbe vagy albérletbe adás                                                                                          időpontja:  év  hó  nap                                                                                       

5.  lakás egyéb módon történő hasznosítása                                                                    időpontja:  év  hó  nap                                                                                                         
 

V. Adókötelezettség változására okot adó körülmény és időpontja 

 

___________________________________________________________________________________________________________________ 

 

___________________________________________________________________________________________________________________ 

 
 

___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

 

Adókötelezettség változására okot adó körülmény időpontja:  év  hó  nap 
 

VI. Adókötelezettség megszűnésére okot adó körülmény és időpontja 

1 .  Jogerős lakás használatbavételi engedély / fennmaradási engedély / hatósági bizonyítvány illetve ezek hiányában a lakás tényleges 

használatba vételének időpontja 2017.január 1.-ét megelőzően:     

időpontja:  év  hó  nap 

2 .  A lakás tulajdonosa (több tulajdonos esetében legalább az egyik tulajdonos az év első napján az Önkormányzat illetékességi területén 

lakóhellyel rendelkezik 

lakás tulajdonszerzésének időpontja:  év  hó  nap 

3.   A lakásban valamely vállalkozó székhelye, telephelye vagy fióktelepe megszüntetése           

megszűnése időpontja:  év  hó  nap 

 4.  bérbe vagy albérletbe adás megszüntetése                                                                 időpontja:  év  hó  nap                                                                                       

5.  lakás egyéb módon történő hasznosítása megszüntetése                                          időpontja:  év  hó  nap                                                                                                         

6.  Az ingatlan megszűnése                                                                                            időpontja:  év  hó  nap                                                                                                         

7.  Az ingatlan elidegenítése                                                                                          időpontja:  év  hó  nap                                                                                                         
 

VII. Az adótárgy címe: 

1. Cím  ________________________________________________________________________________________  

város/község 

 __________________________________________  közterület  __________  közterület jelleg  ___  hsz.  ___  ép.  ____  lh.  ___  em.  ___  ajtó 

2. Helyrajzi száma: ________ / __________ / __________ / __________  
 

VIII. Egy helyrajzi számon található adótárgyak fajtája és száma 
 

 1.Egylakásos lakóépületben lévő lakás:   db 2. Többlakásos lakóépületben lévő lakás:  db  
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IX. Önkormányzati rendeletben rögzített adómentesség, adókedvezmény: 

1. Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzata Képviselő-testületének a magánszemélyek kommunális adójáról szóló 43/2003. 

(XII.10.) számú rendeletének 5 § alapján: 

 „5. § (1) Mentes az adó alól az a magánszemély tulajdonában álló lakás, 

   a) amelyre nézve a használatbavételi, illetőleg a fennmaradási engedély 2017. január 1. napját megelőzően jogerőre emelkedett vagy a 
használatbavétel tudomásulvételére vagy az egyszerű bejelentéshez kötött épület felépítésének megtörténtéről szóló hatósági bizonyítvány kiadására 2017. 

január 1. napját megelőzően került sor, illetve az engedély nélkül épült vagy anélkül használatba vett lakás tényleges használatbavétele 2017. január 1. 
napját megelőzően megtörtént és  

   b) amelynek tulajdonosa (több tulajdonos esetében legalább az egyik tulajdonos) az év első napján az Önkormányzat illetékességi területén 
lakóhellyel rendelkezik és 

   c) amelyben nincs bejelentve (megjelölve) valamely vállalkozó székhelye, telephelye vagy fióktelepe és 

   d) amelyet nem adnak részben vagy egészben bérbe és 

   e) amelynek egyéb módon történő hasznosításával összefüggésben a tulajdonosnak nem keletkezik adóköteles jövedelme. 

(2) Mentes az adó alól az a lakásbérleti jog, amely esetében 

   a) a bérelt lakásra nézve a használatbavételi, illetőleg a fennmaradási engedély 2017. január 1. napját megelőzően jogerőre emelkedett vagy a 

használatbavétel tudomásulvételére vagy az egyszerű bejelentéshez kötött épület felépítésének megtörténtéről szóló hatósági bizonyítvány kiadására 2017. 
január 1. napját megelőzően került sor, illetve az engedély nélkül épült vagy anélkül használatba vett lakás tényleges használatbavétele 2017. január 1. 
napját megelőzően megtörtént és  

   b) a bérelt lakásban nincs bejelentve (megjelölve) valamely vállalkozó székhelye, telephelye vagy fióktelepe és 

   c) a bérelt lakást nem adják albérletbe és 

   d) a bérelt lakás egyéb módon történő hasznosításával összefüggésben a bérlőnek nem keletkezik adóköteles jövedelme.” 

 

 

  

X. Több adómérték esetén a mérték megállapításához szükséges tények, adatok: 
 

 

__________________________________________________________________________________________________________________ 

 
:_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

 

 

 

 

 XI. Felelősségem tudatában kijelentem, hogy az adatbejelentésben szereplő adatok a valóságnak megfelelnek. 

   ____________________________  

 helység 


év 


hó 


nap 

   __________________________________________  

az adatbejelentő vagy képviselője (meghatalmazottja)                 

aláírása 

Jelölje X-szel: 

 az önkormányzati adóhatósághoz bejelentett, az adatbejelentés aláírására jogosult állandó meghatalmazott 

 meghatalmazott (meghatalmazás csatolta) 

 az önkormányzati adóhatósághoz bejelentett pénzügyi képviselő 


