Tájékoztató az építményadóról
Az adó alanya

magánszemély,
jogi személy,  jogi személyiség nélküli gazdasági társaság,
a magánszemélyek jogi személyiséggel nem rendelkező személyi egyesülése.

(1)A naptári év első napján az építmény tulajdonosa. Több tulajdonos esetén a tulajdonosok tulajdoni hányadaik arányában adóalanyok. Amennyiben az építményt az ingatlan nyilvántartásba bejegyzett vagyoni értékű jog terheli, az annak gyakorlására jogosult az adó alanya. (Továbbiakban: tulajdonos)
(2) Valamennyi tulajdonos által írásban megkötött, és az adóhatósághoz benyújtott megállapodásban az (1) bekezdésben foglaltaktól el lehet térni.
 (3) Társasház, - garázs  - esetén a tulajdonosok önálló adóalanyok, a közös használatú helyiségek után az adó alanya az említett közösség.
Az adókötelezettség szabályai

	Adóköteles az önkormányzat illetékességi területén lévő építmények közül a lakás és nem lakás céljára szolgáló épület, épületrész ( a továbbiakban együtt: építmény)
	Az épület átminősítése esetén az adókötelezettség az átminősítés évének végén szűnik meg, illetőleg a következő év első napján keletkezik.
	Az adókötelezettség a használatbavételi, illetőleg a fennmaradási engedély kiadását követő év első napán keletkezik. Az engedély nélkül épült, vagy anélkül használatba vett építmény esetében az adókötelezettség a tényleges használatbavételt követő év első napján keletkezik. 

Az adókötelezettséget érintő változást (így különösen a hasznos alapterület módosulását, az építmény átminősítését) a következő év első napjától kell figyelembe venni. 
Az adókötelezettség megszűnik az építmény megszűnése évének utolsó napján. Az építménynek az év első felében történő megszűnése esetén a második félévre vonatkozó adókötelezettség megszűnik. 
Az építmény használatának szünetelése az adókötelezettséget nem érinti.

Adómentességek

Mentes az adó alól:
(1) a szükséglakás
(2) 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.
 (3)Adómentes az  adóalanyok közül az egyház, az alapítvány, a közszolgáltató szervezet, a köztestület, a közhasznú társaság, az önkéntes kölcsönös biztosító pénztár, a magánnyugdíj pénztár, a költségvetési szerv abban az adóévben, amelyet megelőző adóévben folytatott vállalkozási tevékenységéből származó jövedelme (nyeresége) után társasági adófizetési kötelezettsége, illetve – költségvetési szerv esetében – eredménye után a központi költségvetésbe befizetési kötelezettsége nem keletkezett. A feltételek meglétéről az adóalany írásban köteles nyilatkozni az adóhatóságnak.
. 
A helyi rendelet szerint mentes az építményadó alól:

Magánszemély tulajdonában álló építmény, 190 m2 hasznos alapterülete, mely az ingatlan nyilvántartásban lakóház megnevezéssel van nyilvántartva, amennyiben 2007 és 2008 évekre vonatkoztatva a tulajdonos magánszemélynek az év első napján állandó lakcímeként van bejelentve.

Magánszemély tulajdonában álló lakás 90 m2 hasznos alapterülete, mely az ingatlan nyilvántartásban lakás megnevezéssel van nyilvántartva, amennyiben 2007 és 2008 évekre vonatkoztatva a tulajdonos magánszemélynek az év első napján állandó lakcímeként van bejelentve. 

Magánszemély tulajdonában álló önálló hrsz-ú ikerházrész, és kétlakásos családi ház amennyiben az ingatlan legalább 550m2 nagyságú ingatlanrészen épült 190m2 hasznos alapterülete, amennyiben az ikerházrész, illetve kétlakásos családi 550m2 alatti ingatlanrészen épül fel, úgy 120m2 hasznos alapterülete, mely az ingatlan nyilvántartásban lakóház, illetve lakásként van nyilvántartva, amennyiben 2007 és 2008 évekre vonatkoztatva a tulajdonos magánszemélynek az év első napján lakóhelyeként van bejelentve. 



Az adó alapja és mértéke

Az adó évi mértéke a lakó ingatlan esetén a mentességgel csökkentett  hasznos alapterülete után 900.-Ft/m².
Nem lakás céljára szolgáló építmény hasznos alapterülete után 600 Ft/m².

A bejelentés szabályai, az adó bevallása és megfizetése

 Az adózót az adókötelezettség keletkezéséről, az adóalap, a mentesség, a kedvezmény, az adó megállapításához szükséges adatokról, körülményekről bevallási, illetőleg bejelentési kötelezettség terheli. A közlést írásban, erre a célra szolgáló nyomtatványon kell megtenni az önkormányzati adóhatósághoz. 
Az adókötelezettség keletkezéséről és az azt érintő változásokról annak bekövetkezésétől számított 15 napon belül kell adóbevallást adni.
Nem kell újabb adóbevallást tenni mindaddig, ameddig adókötelezettséget érintő változás nem következett be.
Az adózónak félévenként, két egyenlő részletben kell az építményadót az adóév március 15-éig , illetve szeptember 15-éig megfizetnie a 11742001-15390280-02440000. számú Építményadó beszedési számlára. 


Értelmező rendelkezések

E rendelet alkalmazásában:
(1) önkormányzat illetékességi területe: az önkormányzat közigazgatási határa által behatárolt -bel- és külterületet magában foglaló - térség, amelyre az önkormányzati hatáskör kiterjed.
(2) építmény: a rendeltetésére, szerkezeti megoldására, anyagára és kiterjedésére tekintet nélkül minden olyan helyhez kötött műszaki alkotás, amely a talaj, a víz vagy azok feletti légtér megváltoztatásával, beépítésével jött létre;
(3) épület: az olyan építmény, vagy az építmény azon része, amely a környező külső tértől szerkezeti elemekkel részben vagy egészben mesterségesen kialakított, elválasztott teret alkot és ezzel az állandó vagy időszakos tartózkodás, illetőleg használat feltételeit biztosítja, ideértve az olyan önálló létesítményt is, amely részben vagy teljes belmagasságával a környező csatlakozó terepszint alatt van. Épületrész az épület önálló rendeltetésű, a szabadból vagy az épület közös közlekedőjéből nyíló önálló bejárattal ellátott helyisége vagy helyiség-csoportja, amely a 8., a 20., a 45. és 47. pontokban foglaltak szerint azzal felel meg lakásnak, üdülőnek, kereskedelmi egységnek, egyéb nem lakás céljára szolgáló épületnek, hogy az ingatlan-nyilvántartásban önálló ingatlanként nem szerepel;
(4) lakás: a lakások és helyiségek bérletére, valamint elidegenítésükre vonatkozó egyes szabályokról szóló 1993. évi LXXVIII. törvény 91/A. §-a 1-6. pontjában foglaltak alapján ilyennek minősülő és az ingatlan-nyilvántartásban lakóház, lakóépület, lakás, kastély, villa, udvarház megnevezéssel nyilvántartott, vagy ilyenként feltüntetésre váró ingatlan;
(5) 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;
(6) kiegészítő helyiség: a lakáshoz, üdülőhöz tartozó, jellegénél és kialakításánál fogva csak tárolásra alkalmas padlás, pince, ide nem értve a gépjárműtárolót;”
(7) a.) egyéb nem lakás céljára szolgáló épület: az ingatlan-nyilvántartási bejegyzés alapján garázsnak, gépjárműtárolónak, raktárnak, üvegháznak, műhelynek, szerviznek, üzemnek, üzemcsarnoknak, pincének, présháznak, hűtőháznak, gyárnak minősülő vagy ilyenként feltüntetésre váró épület, épületrész, továbbá a melléképület és a melléképületrész;
      b.) a lakáshoz, üdülőhöz tartozó gépjárműtároló: a lakóépületben lévő épületrész, vagy a lakóépület elhelyezésére szolgáló telken álló épület, amely kialakításánál fogva gépjármű tárolására alkalmas, függetlenül attól, hogy az épület vagy az épületrész az ingatlan-nyilvántartásban önálló ingatlanként szerepel.

