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ABATBE.rELE}.{TES

a magánszemély kommrrnális adójáról

Benr,újtandó az adőtárgy'* fekvése szerinti
teiepülesi önkomráIlvzati. a fovárosban a kerü]eti önkonnányzati adóhatóságnak.

t H e lv, aj z i s z ánrcn kéttl kül ön -kül ön ke l l az adatb ej el en íé s l b enyúj t an i ! )

Áz adatbeje]c.tltő neve:

Sz|iletési heiye:

Szi.iletési ideje: __ _ ér, hó llap

Anl_ja születési családi és utótleve:

Adóazorrosítójele: ! n n D n n ! D ! n
Adószárna: ! D D ! n il n !-tr-n D

Statisztikai szálniele: D n n n n n n D-n n n n-n I n-! D

Lakóhelr,e. szél,helve :

köáerület közter,ület jslleg _ iisz. __ ép.

Levelezési círne:
köáerü]et köáeriilet_ielleg _ ilsz. _ ép, __ ilr, __enl. _a_itó

Az adatbe_ielentést kirclltii neye űtu ellér cl: aciulbc.fc!entiit()!):

város/i;özség

város/község
a_itó

r,árosiközség

Az adatbejelentés fajtája:

1 . r,\enl negáilapodás alapjárl ben5,iritott 2. l\1egállapoclás alap.járl berr;,.íl.1tott

adatbejelentés: D adatbejelentés': f_-l

'I:alamennl'i tttiajdonrLs,rljtaÍ Írásbun mcgkölüí es u: utltihcitórl,gho, t,n,r:,,r,]loíl ,n{,tw,rlr'rrbr,, t.-,,lri,lr,,- ;;
adóalatt.l'i,silggal kapcsoiu!os.logokl:al és k.()tele:eltségekket eg1, lttia.ltltlttcl:;t is./blruhá:hcllnak. A niegáiilapoc]1l.sí a:
Önkorntánl':ati adóllatóság á/tal rends:eresített Wontlaíl,ún,ot1, 1,aÍJ,ct 35i'2a08. (_\,II. 31,1 P].í rcnde,lct ]5. meliék!ctc
a l api rjll k e l I b atryúi t dtt i.

Az adatbejelentő adatai

Telefonszánra:

.,1 ,a

l.

2,

6.

1.

a().

e-mail cílle:



III. Az adatbejelentő tulajdonjogi, vagyoni értékű jogi minősége, tulajdoni (iogosultsági)
hánl,ada:

], Az adati:e_ieientö iula_jConos: D. a tulajdoni háriyada: _)_
], ,V adatbe_ieientö berlő: D. a jogosultságihányada: l

_-. _{z aijatbe_ielentö ragvoni értékű jogjogosítottja: D, ajogosultsági hányada: l
_1. i . {z adatbejelentő vag,r,,oni értékű jogának jellege:

3,:. tr Kezelői jog tr Vagyonkezelői jog I Haszonélvezeti jog I Használatjoga

I\/. Adókötelezettség keletkezésére okot adó körülmény és időpontja:

1. [ Ú.i ingatlatl:

] l L__.] Li.l el]1tlllel]\' 1.2, D iij telel.

?. I U,i ingatlan szerzése (Pl, aclá,st,étcl, art;k!é,s, rtjciur!éko:ti,:,, alL.irtill;!űs):

2.1. D Ú; ép.ítrnélr1, szerzése

J.
l- .,
L_J \ ar_\ ol] l e jlekU .|or

alapítása

4. fl \lagt,oni ertéi<.ű _jog

nlegszíinése
5. I Berleti,jog

alal..ítása

6, tr A belleriileten fekr,ó, ternrőföldrlek minősiilő te]ek esetében a foldterületnek az ingatlal-t-
nyilvántarlásbal művelés alótr kivett teiületre történő áfvezetése va5, tényleges mezőgazóasági
nrűveiésének a megszüIltetése

i, D A külterületen fekr,ő. terrllőföldriek nrinősLiló teiek eselétrerl a föjcjt,.-rű]elilek az illgailan-
nvi l r,áIltaíá slran nríivelés a ] ól kivet1 tel,ü l etre töfi érti! án,ezetése

8. I Az erdőnek nlinősülő telek esetéberi:

I S. i . A 1'öldteriilettrek az iirgatlan-
nyi lr,áutarlásbarr rrríil,elés al ól k ivett terii l etre 1örtén ő

átvezetése. leltér,e" ila az országos Erclőáilitrrtiárrv
Adattárball erciőiiéllt rlenr ta;ttál, nvilr arr

D S.Z. Az iitgatlarl-Itl,ilr,átltafiáslrarl nliileiés aló1

k ive11 teiii let],ént tl,1,i ]r,á]ltaliot1 lö1 dter"ii] eti r e}i az
Országos Ertj ijá] l onlárl,r, Adattárból tönérlő tör,iése.

9. D A tan_r,a]iérl1 tll,ilr,álltanrxi föildieriilei eseteireil a tan"i,aiiérli iöiiéllii itlí]:iilal,t1.1,.iir,ántaitási

bejegr:zés töriése

10. Ű tlz építllénl nlegszűrrése:

D l0.1 . Az építnénv nlegsenllrlisüiése I l C.:, Az epítrnén.,, lebonliis:

] ]. I Adóbevezeté_s

Adóköre }ezcttség }ieietkezósére oiio1 adó ]<öriilméllr iclili-.31ii1",r ! i I., [l Il,.,l il,,r1,.
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Adóköteiezettség yáltozására okot adó körü!mén3, és időpo*tja;

_{,J.itöielezenség r,áltozására okot adó körülnrény időpontja,I f il n euf] !rrOD Dnup.

\-i. Adókötelezettség nrcgszitnéséi,e okot adó körüInrónr" 6. időpontje:

] I ]llaat]ail llregszt-irlése:

] 1 Ll A7 Cl)liIl]ill\ l1leii:Ztlil9Se 1.2" L--.] A iele§ l}lC!SZill'}e5c

2, J Az irrgarlarl elidegeníiése (í'í. adit,qyJiai, ttithldéko:ás1:

2.1 J Azépítrnény elidegenítése 2.2. D A telek eiidegenítése

J. ! Vagvoni érrék,lijog

alapílás:r

4. I Vag},orli erlékííjog
trregszúitlése trleqszíitlése

6. D Az irlgatlarl-nvilvárltatláslrall
esetében a telel, nr[ivelési ágánaii
nriir elése tl]esl.ezdése

nríivelés alól kil,ett terliletk_ént nvilvántafioti be]terüleli tele};

irrgatlan-nvilr,ántarrási átvezetése és re,ny,i eges rrleziigazciasá.c i

7. D A ténl,ieges lnezőgazdasági irr[ii,elés

alatt álló belteriileti telek esetében a telek
nlűr,elési ágának ingatlan-n,vilr,ántartási
átyezetése

8. l A be]terijlelell íbkr,ö tenriőföjd eseíéberi

alltiali tén1,1eges nreziigazdasá_ui műl,elése
negkezciése

9. ! A kLilteri.ileti telek esetébell atrilai. ternőföldkéttt vagv tal;1,aként töra"énő inlallarr-nl,ih,ániartási

fel.jegl,zése

10, il A teleiirleii nrinősülő floldteriilet eseléberr a fö]dteliijeitle]l az, ingatlan-ni"ilvantaúásbarl erdii

nlűl,elt_!si ágra töfiérrő átvezelése vag\i .rz Crszágcs Eldóái]onlárt],,Ádaitár,ba tönéilö be.jegvzése

]1 D A telek él_rítnlénnl,e1 valo Lteépítésc

12, J Egyéb:

Adóköie]ezettség nlegsziirlésére oliol adó irör,Lilrilérrl,idől,crrtja,[ Ü [ I.'vI Ül,.iil Ü,,ui-..
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\ryI. Az adótárg3-címe:

r áros,/l,ilzség
köaeri]let _ közterület jel}eg _ lisz. lii. _en-r. _ajtó"

l

X. TÖbb adómérték esetén az adőmérték megátlapításához szükséges tények, adatok:

\ln, Eg1, hell,rajzi szánron talátlrató atlótárgvak fajtája és száma:

]. Eg1,lakásos lakóépületben ]ér-ő
1akás: 1-1I I ar.

2. Tclbb ]akásos lal.,óépü]etbeil
lc{r,ő Iakás: trtrtr ou

3. üciitő: trlD au 4. Keresl,eCeltiri egi,seg: Dtrtr ou

5. Szállásépiilet: trtrtr au
6. Egi,éb nellt lakás céljái"a

szolgáló építrrlélrr: DDD au

7. Telek: ! or,

8. Netrr lna_uáilszetllél-,,,

tLrlajdorrábarr ái]ó ja],ás bérleti
joga: n[! on

T\- Áz ÖnkcrnránYzati retrde!etben riigzlteté atiórnentesség, aclóiieili,cznré1i\.igénr-ber.óteic;

1.

2.

Önkornlánvzati rertcjeleti acjón-rentesség -------'...-------...--.-_-'- __iogcínlen
Önkonnányzati rendel eti adókedvezntérry ogC111]e1].
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XI. Felelősségem tudatátlan kijelentem, ho§, az adattrejelentésben szereplő adatok a
valóságnak megfelelnek

!D!n
ér,

Ii]
hó

In
1l it ll

Az adatbsie]etllii va cv kclpvise1ó_ji,
( nreghata I lnazotli a ) a iáírása

I Az önkor-nlányzati adólraiósághoz be.jeleilie11. az

adatbe j el en tós a1 á írasáia j oeosi-r 1 i al jai; d o nleghatal nazoti

I ll eghatal nlazott (nt eghal_a l tt-tazá s csatolva )

Ü Az ölliiornrátrrzati arlilhatóságlioz lrejeienteir pérrziigr i
kep."iselő

))

5]


