KIEGÉSZÍTŐ NYILATKOZAT
az épület, épületrész utáni építményadóról szóló
ADATBEJELENTÉSHEZ
I. Az adatbejelentő adatai:
MAGÁNSZEMÉLY ESETÉBEN:
Név: …………………………………………………………………………………………….
Születési név: ………………………………………………………………………………….
Születési hely, idő: …………………………………………………………………………….
Anyja születési és utóneve: …………………………………………………………………..
Adóazonosító jele: …………………………………………………………………………….
Lakóhelye: ……………………………………………………………………………………..
Elérhetőség (Tel/ e-mail): ……………………………………………………………………

CÉG, SZERVEZET, CIVIL SZERVEZET ESETÉBEN:
Név: …………………………………………………………………………………………….
Adószám: ……………………………………………………………………………………....
Statisztikai számjel: …………………………………………………………………………...
Székhely: ………………………………………………………………………………………
Elérhetőség (Tel/ e-mailcím): ………………………………………………………………..

II. Az építmény adatai:
Helyrajzi szám: ………………………………
Cím: …………………………………………………………………………………………….
A nyilatkozattal éríntett B lapok száma: ……. db

„B” jelű betétlap
Az építmény fajtája:

o
o
o
o
o
o
o

pince,
tartályos tárolótér,
présház,
palackozóhelyiség,
raktár,
kiegészítő üzemrészek;
egyéb: ………………………………………………………………………….……….

Az építmény hasznos alapterülete: ……………………. m2
A fent megnevezett épület/épületrész borgazdálkodási tevékenység céljára
szolgál:

o
o

igen
nem

Felelősségem tudatában kijelentem, hogy a nyilatkozatban szereplő adatok a
valóságnak megfelelnek.

………………………………
Dátum

…………………………………..
Aláírás

Kitöltési útmutató
Mór Városi Önkormányzat Képviselő-testületének hatáskörében eljáró Mór Város
Polgármestere 19/2020. (IV.30.) önkormányzati rendeletével módosította az
építményadóról szóló 37/2017. (XI.30.) önkormányzati rendeletet (a továbbiakban:
Ör.).
A módosító rendelet 2020. május 1. napján lépett hatályba, de a rendelkezéseit 2020.
január 1. napjától kell alkalmazni.
A módosítás - településpolitikai célok megvalósítása érdekében - az általánostól
eltérően kedvezőbb adómértéket határoz meg a borgazdálkodási tevékenység céljára
szolgáló építményekre és a szállásépületekre vonatkozóan.
A rendeletmódosítás miatt a már korábban benyújtott építményadó
adatbejelentések esetében – a kedvezőbb mérték megállapításához – kiegészítő
nyilatkozat benyújtása szükséges az Ör. 2/C. § (2) és (3) bekezdésében
megfogalmazott, borgazdálkodási tevékenység céljának való megfelelésről.
A kiegészítő nyilatkozatot helyrajzi számonként külön-külön kell benyújtani.
Az azonosító adatok kitöltése kötelező.
A választási lehetőséget felsoroló részek esetben kérjük a megfelelő sor elején a
körben jelezze.
A benyújtás módja:
- vállalkozónak minősülő adóalany esetén: a nyilatkozatot e-papír mellékleteként
megküldve (epapir.gov.hu, a hivatali kapu elnevezése: MORADO)
- magánszemélynek minősülő adóalany esetén (ideértve a 600e Ft-ot nem
meghaladó éves bevételig az őstermelőt is): postai úton vagy személyesen

Kivonat az építményadó rendeletből:
Ör. 2. § 6. borgazdálkodási tevékenység céljára szolgáló építmény: különösen a
pince, tartályos tárolótér, présház, palackozóhelyiség, raktár, kiegészítő üzemrészek;
Ör. 2/C. § (2) Az adó évi mértéke
a) legfeljebb 100 m2 hasznos alapterületű borgazdálkodási tevékenység céljára
szolgáló építmény esetén 0,- forint/m2,
b) 100 m2-t meghaladó hasznos alapterületű, borgazdálkodási tevékenység céljára
szolgáló építmény esetén 100,- forint/ m2.

