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N Y I L A T K O Z A T 
 

 

100 %-os adókedvezmény igénybevételéhez a 2022. évi építményadóban 

 

Adóalany neve: ………………………………..……………………………………………………… 

 

Adóazonosító jele: ……………………………………………………………………………………. 

 

Lakóhelye: ……..……………………………………………………………………........................... 

 

Levelezési címe: …..………………………………………………………………………………….. 

 

Telefonszáma:…………………………………………………………………….…........................... 

 

 

Felelősségem tudatában kijelentem, hogy: 

 

 az építményadóval érintett üdülő adóalany vagy közeli hozzátartozója által az 

adóévet megelőző 3 évben folyamatosan (………. év…………………… hó ……. 

naptól), életvitelszerűen lakott, ÉS 

 az építményadóval érintett üdülő jövedelemszerzés céljára nem hasznosított, ÉS 

 az adózónak vagy a vele egy háztartásban élő közeli hozzátartozójának nincs 

tulajdonjoga másik – Hajdúszoboszló belterületén elhelyezkedő - lakhatásra 

alkalmas lakás- vagy üdülőingatlanban, kivéve, ha az haszonélvezeti joggal terhelt.  

 

A nyilatkozattal érintett építmény: 

 

Címe: 4200 Hajdúszoboszló város/község……..……...……………közterület                    

……………….. közterület jelleg ……..... hsz. ......... ép. ……. lh. …… em. ……. ajtó 

 

Helyrajzi száma: …………../………../………./…...…. 

 

 

……………………………………….., ………. év…………………… hó……... nap 

 

 

                                                           …………………………………………………………                                                                                                                                                                  

                                                           az adózó vagy képviselője (meghatalmazottja) aláírása 

 

 

mailto:antal.zita@hajduszob.hu


Ú T M U T A T Ó 
 

 

a "Nyilatkozat 100 %-os adókedvezmény igénybevételéhez a 2022. évi építményadóban”  

című nyomtatvány kitöltéséhez 

 

 

A helyi adókról szóló 22/2012. (XI.29.) önkormányzati rendelet 

 

5/A. § 

 

(2) 100 % adókedvezmény illeti meg az adóalanyt, amennyiben ő vagy közeli hozzátartozója az 

adóévet megelőző 3 évben folyamatosan, életvitelszerűen lakott az üdülő építményben, az adóztatott 

építmény nincs jövedelemszerzési célból hasznosítva és az adózónak vagy a vele egy háztartásban 

élő közeli hozzátartozójának nincs tulajdonjoga másik – Hajdúszoboszló belterületén elhelyezkedő 

– lakhatásra alkalmas lakás- vagy üdülőingatlanban, kivéve, ha az haszonélvezeti joggal terhelt. A 

kedvezmény feltételeinek meglétéről adóalanynak nyilatkozatot kell benyújtania adóévre 

vonatkozóan az önkormányzati adóhatósághoz. 

 

11. § 

 

Jelen rendelet alkalmazásában életvitelszerűen lakott építmény (lakás vagy üdülő): bármely 

természetes személy az építményt az év jelentős részében otthonául használja, ebből szervezi az 

életét, rendszeresen innen indul munkába vagy oktatási intézménybe, ide ér haza, ezen építmény 

vonatkozásában folyamatosan közüzemi szolgáltatásokat vesz igénybe, ezen építmény ingatlan-

nyilvántartás szerinti címe szerepel elsődleges elérési címeként a hatóságoknál, 

közműszolgáltatóknál. 

 
 

2013. évi V. törvény a Polgári Törvénykönyvről 

 

NYOLCADIK KÖNYV 

ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK 

ELSŐ RÉSZ 

ÉRTELMEZŐ RENDELKEZÉSEK 

8:1. § [Értelmező rendelkezések] 

(1) E törvény alkalmazásában 

1. közeli hozzátartozó: a házastárs, az egyeneságbeli rokon, az örökbefogadott, a mostoha- és a 

nevelt gyermek, az örökbefogadó-, a mostoha- és a nevelőszülő és a testvér; 

 


