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AZ ADÓ ALANYA 

 Az adó alanya az, aki a naptári év első napján az építmény, telek tulajdonosa. 

 Több tulajdonos esetén a tulajdonosok tulajdoni hányadaik arányában 

adóalanyok. (Lehetőség van több tulajdonos által írásban rögzített és az adóirodához 

benyújtott megállapodás alapján ettől eltérni. A tulajdonostársak közül bárki magára vállalhatja 

az adó megfizetését.) 

 Kommunális adókötelezettség terheli azt a magánszemélyt is, aki az önkormányzat 

illetékességi területén nem magánszemély tulajdonában álló lakás bérleti jogával 

rendelkezik. (önkormányzati bérlakásban, szolgálati lakásban lakik) 

 

AZ ADÓ TÁRGYA 

 magánszemély tulajdonában lévő lakás és nem lakás céljára szolgáló épület, 

épületrész, a vállalkozási célra hasznosított épület, vagy épületrész kivételével 

 belterületi beépítetlen terület (telek) 

 a nem magánszemély tulajdonában álló lakás bérleti joga 

 

ADÓMENTESSÉG 

 Mentesülnek az adó megfizetése alól a 70 év feletti egyedül élő magánszemélyek, 

illetve azon két fős háztartások tagjai, ahol mindkét fő betöltötte a 70. életévét 

 Adómentességet élvez az építményben állandó jelleggel tartózkodó tulajdonos, bérlő, 

ha a háztartásban élők egy főre jutó havi jövedelme nem éri el a mindenkori öregségi 

nyugdíj legkisebb összegét. 

  

AZ ADÓ MÉRTÉKE 

 ingatlanonként 4.000 ,- Ft/ év 

 

BEVALLÁS HATÁRIDEJE 

 legkésőbb az ingatlan tulajdonjogának megszerzését követő év január 15. napja 

 

BEFIZETÉS HATÁRIDEJE 

 I.  félév: március 16. 

 II. félév: szeptember 15. 

 

BEFIZETÉS MÓDJA 

 készpénz-átutalási megbízás (csekk, mely beszerezhető a Hivatal 24-es szobájában) 

 átutalással : 6 8 5 0 0 0 1 2 - 1 1 0 5 3 4 5 9  számlaszámra 

 



SZÜKSÉGES DOKUMENTUMOK 

 A tulajdonszerzés formájától függően adásvételi szerződés, ajándékozási szerződés, 

hagyatékátadó végzés, földhivatali tulajdoni lap másolata 

 Az ingatlan címe, helyrajzi száma 

 Tulajdonosok adatai (születési hely, idő, anyja neve, adóazonosító jel / adószám, lakcím) 

 Bevallási formanyomtatvány kitöltése 

 

 Ha valamelyik dokumentumok hiányzik a fentiek közül hiánypótlásra kerül sor. 

 Amennyiben a beérkezett dokumentumok megfelelőek az eljárás határozathozatallal 

zárul. 

 

 Írásban, személyesen vagy meghatalmazott útján is intézhető 

o meghatalmazást írásba kell foglalni és a fentebb említett dokumentumokhoz 

csatolni 

 

AZ ELJÁRÁS JOGI ALAPJA 

 Az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. tv. 

 A helyi adókról szóló 1990. évi C. tv. 

 Tokaj Város Önkormányzat Képviselő-testületének 15/2015. (IX.24.) önkormányzati 

rendelete a helyi adókról 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 


