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ADATBEJELENTÉS 
a reklámhordozó utáni építményadóról 

 

FŐLAP 

 

Benyújtandó a reklámhordozó fellelhetősége szerinti Hajdúszoboszló önkormányzati 

adóhatósághoz 

 
(A reklámhordozó utáni építményadóról 

településenként egy adatbejelentést kell benyújtani) 

 

 

 

I. Adótárgyakra vonatkozó adatok 

 

 

1. Adótárgyak száma: ……… db 

2. Az adatbejelentéshez benyújtott betétlapok száma: ……… db 

 

 

 

II. Az adatbejelentő adatai: 

 

 

1. Viselt név 

1.1. Családi név: ……………………..……. 1.2. Utónév 1: ……………….…….……………. 

1.3. Utónév 2: .…………………….….…… 1.4. Utónév 3: …………….…….………………. 

2. Születési név 

2.1. Családi név: …………………………… 2.2. Utónév 1: ……………….…………………. 

2.3. Utónév 2: .………………………..…… 2.4. Utónév 3: ……….………….………………. 

3. Anyja születési neve 

2.1. Családi név: ………………….….….… 2.2. Utónév 1: ………….…….…………………. 

2.3. Utónév 2: .…………………….….…… 2.4. Utónév 3: …………….…….………………. 

4. Születési hely: …………………….................................................................. város/község 

5. Születési idő: ……….. év ……………………………. hónap …….. nap 

6. Cég, szervezet, civil szervezet elnevezése: ………………………………………………… 

7. Adószám: ……………………………., adóazonosító jel: …...….………………………… 

8. Statisztikai számjel:  ……………….………… - …………. - …..…. - ….… 

9. Civil szervezet nyilvántartási száma: …….. - ……... - …………………………… 
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10. Lakóhely, székhely:  …….………………………………..…..…… város/község 

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

11. Levelezési cím:  ………………………………………..…………… város/község 

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

12. Az adóbejelentést kitöltő neve (ha eltér az adatbejelentőtől vagy szervezet esetén): 

……………..…………………………………………………………………………………… 

13.  Telefonszám: ……………….………………………… 

14.  Elektronikus levelezési cím: …………….…………………………………………….. 

 

 

III. Felelősségem tudatában kijelentem, hogy az adatbejelentésben szereplő 

adatok a valóságnak megfelelnek 

 

_________________________           

helység 

 

□□□□ 
év 

 

□□ 
hó 

 

□□ 
nap 

 

________________________

Az adatbejelentő vagy 

képviselője aláírása 

Jelölje X-szel: 

 
□ Az önkormányzati adóhatósághoz bejelentett, 

az adatbejelentés aláírására jogosult állandó 

meghatalmazott 

□ Meghatalmazott (meghatalmazás csatolva) 

□ Az önkormányzati adóhatósághoz bejelentett 

pénzügyi képviselő 



AZONOSÍTÓ: IA-1114                                                         ÉRVÉNYES: 2019.01.01. NAPJÁTÓL 

 

 

Betétlapok száma: __, Oldalszám: __/__. 

 

BETÉTLAP 

a reklámhordozó utáni építményadóról 

 
 

I. Az adótárgyakra vonatkozó adatok 

Sor-

szám 

A reklámhordozó fellelhetősége 

(Címe) 

Helyrajzi 

szám 

 

Adóalap 

(m2) 

Az 

adómentesség 

jogcíme 

Az 

adókedvezmény 

jogcíme 

A változás jellege1 

*Ebbe az oszlopba a 

változás kódját vagy 

szövegesen a változás 

jellegét kell feltüntetni. 

Az adókötelezettség 

keletkezésére (K1, K2, K3), 

változására (V1, V2), 

megszűnésére (M1, M2, M3)  

okot adó időpont 

(év, hó, nap) 

1.        

2.        

3.        

4.        

5.        

6.        

7.        

8.        

9.        

10.        

11.        

12…*        

1.Változásjellegek: K1 – Új reklámhordozó létesítése, K2 – reklámhordozó szerzése, K3 – adóbevezetés. V1 – Adóalap változás, V2 – egyéb. M1 – Reklámhordozó lebontása, M2 

– reklámhordozó eltávolítása, M3 – reklámhordozó megsemmisülése. 

*Amennyiben a településen tizenkettőnél több adótárgyról kell bevallást benyújtani, akkor egy másik betétlapot is ki kell tölteni! 

______________________    
 

     

helység év hó nap Az adatbejelentő vagy képviselője (meghatalmazottja) aláírása 
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ÚTMUTATÓ 

a reklámhordozó utáni építményadó adatbejelentés kitöltéséhez 

 

Adóköteles az önkormányzat illetékességi területén lévő ingatlanon elhelyezett, a 

településkép védelméről szóló 2016. évi LXXIV. törvény (Tvt.) szerinti reklámhordozó. 

 

A reklámhordozó a funkcióját vagy létesítésének célját tekintve túlnyomórészt a településkép 

védelméről szóló törvény szerinti reklám közzétételét, illetve elhelyezését biztosító, elősegítő 

vagy támogató eszköz, berendezés, létesítmény.  

 

Reklám a gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól szóló 2008. 

évi XLVIII. törvény 3. § d) pontja szerinti gazdasági reklám. Gazdasági reklám az olyan 

közlés, tájékoztatás, illetve megjelenítési mód, amely valamely birtokba vehető 

forgalomképes ingó dolog – ideértve a pénzt, az értékpapírt és a pénzügyi eszközt, valamint 

dolog módjára hasznosítható természeti erőket – (a továbbiakban együtt: termék), 

szolgáltatás, ingatlan, vagyoni értékű jog (a továbbiakban mindezek együtt: áru) 

értékesítésének vagy más módon történő igénybevételének előmozdítására, vagy e céllal 

összefüggésben a vállalkozás neve, megjelölése, tevékenysége népszerűsítésére vagy az áru, 

árujelző ismertségének növelésére irányul.  

 

A Tvt. alapján nem minősül gazdasági reklámnak a cégtábla, üzletfelirat, a vállalkozás 

használatában álló ingatlanon elhelyezett, a vállalkozást népszerűsítő egyéb felirat és más 

grafikai megjelenítés; az üzlethelyiség portáljában (kirakatában), a járművön elhelyezett 

gazdasági reklám; továbbá a tulajdonos által az ingatlanán elhelyezett, annak elidegenítésére 

vonatkozó ajánlati felhívás (hirdetés), valamint a helyi önkormányzat által lakossági 

apróhirdetések közzétételének megkönnyítése céljából biztosított táblán vagy egyéb felületen 

elhelyezett, kisméretű hirdetés.  

 

Az adó alanya az, aki az év első napján a reklámhordozó Polgári Törvénykönyv szerinti 

tulajdonosa. 

 

Az adókötelezettség a reklámhordozó elhelyezésére vonatkozó hatósági engedély kiadását, 

engedély hiányában a reklámhordozó ingatlanon való elhelyezését követő év első napján 

keletkezik. Az adókötelezettség a reklámhordozó lebontása, eltávolítása vagy 

megsemmisülése, de legkorábban az adókötelezettség keletkezése évének utolsó napjával 

szűnik meg. 

 

Az adó alapja a reklámhordozó reklámközzétételre használható, m2-ben – két tizedesjegy 

pontossággal – számított felülete. 

 

Az adó évi mértéke 12.000,-Ft/m2. 

 

A reklámhordozó tulajdonosoknak a fizetési kötelezettséget az adóhatóság határozatban 

állapítja meg. Az adó összegét két egyenlő részletben, március 15., valamint szeptember 15. 

napjáig kell az adóalanyoknak megfizetni. 

 

 
 

 


