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KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ 

 

ASP-ADÓ-031RH-2017 SZÁMÚ IFORM TÍPUSÚ ŰRLAPHOZ 

ADATBEJELENTÉS A REKLÁMHORDOZÓ UTÁNI ÉPÍTMÉNYADÓRÓL 

 

 

A nyomtatvány kitöltését a fejezetek (előlap, főlap) kiválasztásával kell elkezdeni.  
 

 

Előlap  

 

A beküldő adatai (a személyazonosító igazolványban, lakcímkártyán lévő adatok alapján 

neve, születési neve, anyja neve, születési helye, ideje, címe, tartózkodási helye, levelezési címe, 

adóazonosító jele, email címe, telefonszáma, meghatalmazotti minőség, elektronikus 

kapcsolattartást engedélyezése, előzmény információ)  

 

Főlap  

 

I. Adótárgyakra vonatkozó adatok:  

A bevallásban feltüntetett adótárgyak száma.  

 

A betétlapok száma:  

Az adózónak annyi betétlapot kell kitöltenie, ahány adótárgyról kell bejelentést benyújtania. 

Amennyiben csak egy reklámhordozóra vonatkozik a bejelentés, akkor a Főlap mellé egy darab 

betétlap csatolása szükséges!  

 

II. Az adatbejelentő adatai:  

 

1-09. pontban az adóbeszedésre kötelezett adatait kell szerepeltetni (a személyazonosító 

igazolványban, lakcímkártyán lévő adatok alapján neve, születési neve, anyja neve, születési 

helye, ideje, adóazonosító jele, adószáma, lakóhelye vagy székhelye, levelezési címe).  

10. pontban a bejelentést kitöltő adatait kell megjelölni (név, telefonszám, e-mail cím), abban 

az esetben, ha eltér a benyújtótól vagy szervezet nevében teljesíti a bevallási kötelezettséget.  

 

III. Felelősségvállalási nyilatkozat:  

Ebben a pontban az űrlap kitöltési helyének, időpontjának, valamint a meghatalmazási adatok 

megadása történik.  

 

Betétlap a reklámhordozó utáni építményadóról  

Be kell írni a reklámhordozó fellelhetőségét (címét), a fekvését (belterület, külterület, zártkert) 

és helyrajzi számot, ahol elhelyezték, az adótárgy négyzetméterben számított felületét, ha van 

adómentesség, annak a jogcímét, ha van adókedvezmény, annak a jogcímét, a változás jellegét, 

továbbá az adókötelezettség keletkezésének, változásának, megszűnésének időpontját. A 
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kitöltésre vonatkozó kódok a nyomtatvány alján kerültek megnevezésre, ez alapján kérjük 

kitölteni.  

 

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.  

 

A betétlapot is el kell látni dátummal és aláírással. 
 

 

 

 

 

Az Art. 141. § (6) bekezdése alapján, ha az adózó adatbevallása hiányos, valótlan vagy téves 

adatokat tartalmaz, úgy az adóhatóság legfeljebb tizenöt napos határidő tűzésével az adózót 

hiánypótlásra hívja fel és a hiánypótlásra figyelemmel állapítja meg az adót.  

 


