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Verőcei Polgármesteri Hivatal
2621 Verőce, Árpád út 40.-Tel: 27/350-033, Fax: 27/380-381 - www.veroce.hu – Email: polghiv@veroce.hu

TÁJÉKOZTATÓ
Verőce Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a 16/2011.(XI.21.) számú rendeletével
módosította a helyi adókról szóló 18/2008.(XII.12.) számú rendeletét.
Adóköteles az önkormányzat illetékességi területén lévő építmények közül a lakás és a nem lakás céljára
szolgáló épület, épületrész. Az adókötelezettség az építmény valamennyi helyiségére kiterjed, annak
rendeltetésétől, ill. hasznosításától függetlenül.
Az adó alapja az építmény hasznos alapterülete, melyről adatbejelentésben nyilatkoznak az
ingatlantulajdonosok. Az adó mértéke lakás esetében 100,- Ft/m2/év, nem lakásként nyilvántartott
épület (különösen hétvégi ház, üdülő, gazdasági épület) esetében 800,- Ft/m2/év.

Lakás: az ingatlan-nyilvántartásban lakóház, lakóépület, lakás, kastély, villa, udvarház megnevezéssel nyilvántartott,
vagy ilyenként feltüntetésre váró ingatlan.

Hasznos alapterület: a teljes alapterületnek olyan része, ahol a belmagasság legalább 1,90 m. A teljes alapterületbe

a lakáshoz, üdülőhöz tartozó kiegészítő helyiségek, melléképületek, melléképületrészek kivételével valamennyi helyiség
összegzett alapterülete, valamint a többszintes lakrészek belső lépcsőjének egy szinten számított vízszintes vetülete is
beletartozik. Az épülethez tartozó fedett és három oldalról zárt külső tartózkodók (lodzsa, fedett és oldalt zárt erkélyek),
és a fedett terasz, tornác alapterületének 50%-a tartozik a teljes alapterületbe. A lakások esetében a pinceszinten (a
csatlakozó terepszint alatt) kialakított helyiségek alapterületének 70%-át kell a teljes alapterületbe számítani. Az egy
helyrajzi számon lévő, több azonos fajtájú épület, épületrész esetén ezek összesített hasznos alapterületét kell hasznos
alapterület alatt érteni.
A helyi adókról szóló 1990. évi C. törvény (továbbiakban: Htv.) 13. §-a szerint mentes az adó alól:
- a szükséglakás,(1993. évi LXXVIII. törvény 91/A § 6. pont)
- az ingatlan-nyilvántartási állapot szerint állattartásra vagy növénytermesztésre szolgáló épület vagy az
állattartáshoz, növénytermesztéshez kapcsolódó tároló épület (pl. istálló, üvegház, terménytároló, magtár,
műtrágyatároló), feltéve, hogy az épületet az adóalany rendeltetésszerűen állattartási, növénytermesztési tevékenységéhez
kapcsolódóan használja.
Továbbá mentes az adó alól a Htv. 13.§- ban megállapított mentességeken kívül:
- Kiegészítő helyiség (Htv. 52 § 10. pont)
- A lakáshoz, üdülőhöz tartozó gépjárműtároló (Htv. 52 § 48. pont)
- Melléképület, melléképületrész (Htv. 52 § 50. pont)
Az adó alanya és egyben az adatbejelentésre kötelezett minden magánszemély, jogi személy, jogi
személyiség nélküli gazdasági társaság, magánszemélyek jogi személyiséggel nem rendelkező személyi
egyesülése, akinek a tárgyév január 1-én az építmény a tulajdonában, haszonélvezetében,
kezelésében van.
Az adókötelezettség a használatba vételi, illetőleg a fennmaradási engedély jogerőre emelkedését
követő év első napján keletkezik. Az engedély nélkül épült, vagy engedély nélkül használatba vett
építmény esetében az adókötelezettség a tényleges használatba vételt követő év első napján keletkezik.
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Az építményadóról az adókötelezettség keletkezését (változását) követő 15 napon belül kell
adatbejelentést benyújtani. (Az adózás rendjéről szóló 2017. évi CL. törvény II. számú melléklet II/A.
4. pontja). Ennek elmaradása esetén adózó mulasztási bírsággal sújtandó.
Év közbeni adás - vétel esetén az adókötelezettség az ingatlan-nyilvántartásba történő bejegyzést
(széljegy is) követő év első napján keletkezik.
Amennyiben egy építménynek több tulajdonosa van, a tulajdonosok tulajdoni hányadaik arányában
minősülnek adóalanynak. Valamennyi tulajdonos által írásban megkötött megállapodásban azonban
a tulajdonosok az adóalanyisággal kapcsolatos jogokkal és kötelezettségekkel egy tulajdonost is
felruházhatnak. Ebben az esetben a megbízott személy a fizetésre kötelezett. A megállapodás
érvényességéhez valamennyi tulajdonostárs aláírása szükséges. A megállapodás megkötéséhez
felhasználható nyomtatványt mellékeljük.
Minden nyomtatvány letölthető a www.veroce.hu honlapról is, a nyomtatványok menüpont alatt, vagy
személyesen elvihető a Polgármesteri Hivatalból.
A rendelet egységes szerkezetben megtekinthető a Polgármesteri Hivatal hirdetőtábláján, valamint
letölthető a www.veroce.hu honlapon a letölthető dokumentumok/rendeletek menüpont alatt.
Kérjük, hogy a nyomtatvány(oka)t kitöltve, aláírva, hivatalunknak szíveskedjenek visszaküldeni!

