Adatbejelentés a építményadó felfüggesztéséről
Hatáskörrel rendelkező szerv (eljáró hatóság): Tiszaföldvár Város Önkormányzatának Jegyzője (a reklámhordozó
fellelhetősége szerinti jegyző)
Ügyintézés helye: Tiszaföldvár Bajcsy-Zs. út 2. Adóiroda
Ügyintéző: Barnáné Pete Erika
Elérhetősége: 06-56-470-017 - Adóügyek 5. mellék
Ügyintézéshez szükséges dokumentumok, okmányok:
Kitöltött kérelem nyomtatvány adófelfüggesztésre. A személyazonosságot igazoló okmányok, illetve az
adóazonosító jelet tartalmazó adóigazolvány. Képviseleti joggal, meghatalmazotti státussal rendelkező ügyfelek
eljárásához szükséges a képviseleti jogot, meghatalmazást bizonyító okiratok. Megváltozott munkaképességű
személy állapotát (rokkantsági fokot) igazoló irat.
Eljárási illeték, igazgatási szolgáltatási díj:
A kérelem nyomtatvány benyújtása illetékmentes.
Az első fokú közigazgatási határozat elleni fellebbezés illetéke – ha az Itv. melléklete másként nem rendelkezik, és
a fellebbezési eljárás tárgyának értéke pénzben megállapítható – a fellebbezéssel érintett, vagy vitatott összeg
minden megkezdett 10 000 forintja után 400 forint, de legalább 5000 forint, legfeljebb 500 000 forint. Ha a
fellebbezési eljárás tárgyának értéke pénzben nem állapítható meg, a fellebbezés illetéke 5000 forint.
Eljárási szabályok:
Az adózónak az építményadóról az adókötelezettség keletkezését, illetve változását követő tizenöt napon kell
adatbejelentését teljesítenie. Nem kell újabb adatbejelentést benyújtani mindaddig, ameddig az adóalany
körülményeiben, az adó tárgyában nem következik be adókötelezettséget érintő változás. Az önkormányzat
rendeletében mentesítheti az építményadó, a telekadó, a magánszemély kommunális adójának - vállalkozónak
nem minősülő - alanyát az adatbejelentési kötelezettség alól, feltéve, ha az adóalanyt adófizetési kötelezettség az
adott adónem vonatkozásában nem terheli.
Az a 65. életévét betöltött, vagy életkorától függetlenül a megváltozott munkaképességű személyek ellátásaiban
részesülő magánszemély, aki egyedül vagy kizárólag ugyanezen feltételeknek megfelelő hozzátartozójával él, a
lakcímnyilvántartás szerint és ténylegesen (életvitelszerűen) is lakóhelyéül szolgáló lakása utáni építményadófizetési kötelezettségét illetően adófelfüggesztés iránti kérelemmel élhet az adóhatóság felé. Az adófelfüggesztés
időszaka alatt az adót nem kell megfizetni, az egyébként esedékessé váló adó után azonban az adóhatóság az
esedékesség napjától az adófelfüggesztés megszűnése napjáig terjedően a mindenkori jegybanki alapkamat
mértékével egyező mértékű kamatot számít fel. A kamatot a késedelmipótlék-számítással azonos módon kell
számítani. Az adófelfüggesztés az adóév első napjától, annak (3) bekezdés szerinti megszűnése napjáig tart. Az
arra jogosult adózó az adófelfüggesztés iránti kérelmét legkésőbb az adófelfüggesztés időszaka első adóévének
január 15. napjáig nyújthatja be az adóhatóságnál. Az ezen időpontot követően beérkezett kérelmeket az
adóhatóság az adóévet követő év első napjától veszi figyelembe.
Az adóhatóság az adófelfüggesztésre jogosultnak az adófelfüggesztés iránti kérelmét nyilvántartásba veszi. Az
adóhatóság az adófelfüggesztés időtartama alatt évente az éves adóról határozatot hoz, amely tartalmazza az
adófelfüggesztéssel kapcsolatos jogokat és kötelezettségeket.
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Az adófelfüggesztés megszűnik a lakás elidegenítése, az ingatlan-nyilvántartásban bejegyzéssel létrejövő vagyoni
értékű jog alapítása esetén az átruházásról (alapításról) szóló szerződés ingatlanügyi hatósághoz való
benyújtásának napjával, az adózó halálával a hagyatékátadó végzés jogerőre emelkedése napjával, az
adófelfüggesztés iránti kérelem írásban történő visszavonása esetén a visszavonás bejelentésének napjával. A
megszűnés tényét a kötelezett a megszűnés napjától számított 8 napon belül bejelenti az adóhatóságnak. Az
adóhatóság az adófelfüggesztés időtartamára eső, esedékessé vált adó és annak kamatai megfizetéséről az
adófelfüggesztés megszűnését követően határozatot hoz.
A (3) bekezdés alkalmazásában kötelezettnek minősül a lakástulajdon, illetőleg a tulajdoni hányad elidegenítése, a
vagyoni értékű jog alapítása esetén a jelzálogjoggal biztosított követelés erejéig a tulajdonjogot (vagyoni értékű
jogot) szerző fél, a megszerzett tulajdoni hányada, illetőleg vagyoni értékű jog értékének arányában, az azon felüli
követelést illetően az adófelfüggesztési jog jogosultja; az adófelfüggesztési jog jogosultjának halála esetén a lakás
örököse, a megszerzett tulajdoni hányada arányában; az adófelfüggesztés iránti igény visszavonása esetén az
adófelfüggesztési jog jogosultja. Amennyiben a lakás örököse az (1) bekezdés szerinti feltételeknek megfelel legkésőbb a (3) bekezdés szerinti határozat véglegessé válásáig - kérheti az adófelfüggesztést az örökhagyó halála
előtti időszakra jutó, korábban felfüggesztett adóra is, feltéve, ha az arra a lakásra vonatkozott, amelyben az
örökös a lakcímbejelentés szabályai szerint és ténylegesen (életvitelszerűen) is él.
Az (1) bekezdésben foglalt feltételeknek való megfelelés esetén az adóhatóság minden adóév február 15-éig az
adóévre előírt adóról szóló határozattal megkeresi az ingatlanügyi hatóságot a tárgyévi adóösszeg és annak e
törvény szerinti kamatai jelzálogjog keretén belül történő feljegyzése iránt. Az ingatlanügyi hatóság a megkeresés
alapján soron kívül bejegyzi a jelzálogot az ingatlan-nyilvántartásba. Ha a kötelezett a felfüggesztett adót és annak
kamatát megfizette, az adóhatóság haladéktalanul intézkedik a jelzálogjog törlése iránt.
A vagyoni értékű jog értékét az illetékekről szóló 1990. évi XCIII. törvény 72. §-ának figyelembevételével kell
megállapítani.
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Ügyintézés határideje: A bevallás benyújtását követő 30 nap.
Fellebbezési határidő:
A fellebbezést és a fellebbezést alátámasztó bizonyítékokat az írásba foglalt döntés közlésétől számított tizenöt
napon belül, utólagos adómegállapítás esetén harminc napon belül lehet előterjeszteni. E rendelkezés vonatkozik
a fellebbezés elektronikus úton történő benyújtására is.
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Ügyintézéshez használt nyomtatvány, eljárást megindító irat benyújtásának módja, helye:
Magánszemély adóalanyok esetében a nyomtatvány letölthető a http://tiszafoldvar.hu/ címen, vagy személyesen
átvehető az ügyintézés helye szerinti Adóirodában.
Magánszemély is élhet az elektronikus bevallás beadásával. Ennek két módja lehetséges:
1. Az elektronikus űrlapkitöltő programmal kitöltött és kinyomtatott bevallás postai beküldésével, személyes
benyújtásával.
2. Az elektronikus űrlapkitöltő programmal kitöltött és elektronikusan beküldött módon.
Igénybe vehető elektronikus programok (űrlapok) elérése:
1. Az Önkormányzati Hivatali Portálon önkormányzat keresési lehetőséggel: https://ohp20.asp.lgov.hu/nyitolap
2. Tiszaföldvár Önkormányzati Hivatali Portálján közvetlenül Tiszaföldvár Város Önkormányzatához:
https://ohp-20.asp.lgov.hu/kivalaszt?tenantId=40b3026e-55f4-4816-83d0-f551c1d15c74&sourceUrl=

Figyelem!
A bevallás elektronikus beküldéséhez Ügyfélkapu, vagy Cégkapu regisztráció szükséges.
Időpontfoglalás:
Személyesen, vagy 06-56-470-017 - Adóügyek 5. melléken.
Jogszabályok jegyzéke:
2017. évi CLI. törvény - az adóigazgatási rendtartásról
2017. évi CL. törvény - az adózás rendjéről
1990. évi C. törvény - a helyi adókról
2015. évi CCXXII. törvény - az elektronikus ügyintézés és a bizalmi szolgáltatások általános szabályairól
Az ingatlan-nyilvántartásról szóló 1997. évi CXLI. törvény
Az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény
Az országos településrendezési és építési követelményekről szóló 253/1997. (XII. 20.) Korm. rendelet
A Polgári Törvénykönyvről szóló 1959. évi IV. törvény
A helyi önkormányzatok és szerveik, a köztársasági megbízottak, valamint egyes centrális alárendeltségű szervek
feladat- és hatásköreiről szóló 1991. évi XX. törvény
35/2008. (XII. 31.) PM rendelet - az önkormányzati adóhatóságok által rendszeresíthető bevallási, bejelentési
nyomtatványok tartalmáról
465/2017. (XII. 28.) Korm. rendelet - az adóigazgatási eljárás részletszabályairól
Tiszaföldvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 30/2013.(XI.29.) önkormányzati rendelete az
építményadóról
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