ADATBEJELENTÉS
az épület, épületrész utáni építményadóról
FŐLAP
Benyújtandó az épület, épületrész (építmény) fekvése szerinti
települési önkormányzati, a fővárosban a kerületi önkormányzati adóhatóságnak.
(Helyrajzi számonként külön-külön kell az adatbejelentést benyújtani!)

I.

Az adatbejelentés fajtája:

1. Nem megállapodás alapján benyújtott
adatbejelentés:
1

2. Megállapodás alapján benyújtott

□

adatbejelentés1:

□

Valamennyi tulajdonos által írásban megkötött és az adóhatósághoz benyújtott megállapodásban a tulajdonosok az
adóalanyisággal kapcsolatos jogokkal és kötelezettségekkel egy tulajdonost is felruházhatnak. A megállapodást az
önkormányzati adóhatóság által rendszeresített nyomtatványon, vagy a 35/2008. (XII. 31.) PM rendelet 15. melléklete
alapján kell benyújtani.

II.

Az adatbejelentő adatai

1.

Viselt családi és utónév: ____________________________________________________

2.

Születési családi és utónév: __________________________________________________

3.

Születési helye: _____________________________________________város/község

4.

Születési ideje: ________ év ____ hó ____ nap

5.

Anyja születési családi és utóneve: _________________________________________________

6.
7.

Adóazonosító jele:
Cég, szervezet, civil szervezet elnevezése: ___________________________________________

□□□□□□□□□□

8.

□□□□□□□□-□-□□
Statisztikai számjele: □□□□□□□□-□□□□-□□□-□□
Civil szervezet nyilvántartási száma: □□-□□-□□□□□□□
Adószáma:

9.
10.

11. Lakóhelye, székhelye: _____, ___________________________város/község _________________
___________________ közterület ____közterület jelleg ___ hsz. ___ ép. ___ lh. ___em. ___ajtó.
12. Levelezési címe: _____, ______________________________város/község ___________________
___________________ közterület ____közterület jelleg ___ hsz. ___ ép. ___ lh. ___em. ___ajtó.
13.

Az adatbejelentést kitöltő neve (ha eltér az adatbejelentőtől vagy szervezet esetén):
_________________________________________________________________________________
14. Telefonszám: _______________________,
15. elektronikus levelezési cím: _________________________________

ADATBEJELENTÉS
a telekadóról
Benyújtandó a telek fekvése szerinti
települési önkormányzati, a fővárosban a kerületi önkormányzati adóhatóságnak.
(Helyrajzi számonként külön-külön kell az adatbejelentést benyújtani!)

I.

Az adatbejelentés fajtája:

1. Nem megállapodás alapján benyújtott
adatbejelentés:
1

□

2. Megállapodás alapján benyújtott
adatbejelentés1:

□

Valamennyi tulajdonos által írásban megkötött és az adóhatósághoz benyújtott megállapodásban a tulajdonosok az
adóalanyisággal kapcsolatos jogokkal és kötelezettségekkel egy tulajdonost is felruházhatnak. A megállapodást az
önkormányzati adóhatóság által rendszeresített nyomtatványon, vagy a 35/2008. (XII. 31.) PM rendelet 15. melléklete
alapján kell benyújtani.

II.

Az adatbejelentő adatai

1. Viselt családi és utónév: ____________________________________________________
2. Születési családi és utónév: __________________________________________________
3. Születési helye: _____________________________________________város/község
4. Születési ideje: ________ év ____ hó ____ nap
5. Anyja születési családi és utóneve: _________________________________________________

□□□□□□□□□□

6. Adóazonosító jele:
7. Cég, szervezet, civil szervezet elnevezése: ___________________________________________

□□□□□□□□-□-□□
9. Statisztikai számjele: □□□□□□□□-□□□□-□□□-□□
10. Civil szervezet nyilvántartási száma: □□-□□-□□□□□□□

8. Adószáma:

11. Lakóhelye, székhelye: _____, ___________________________város/község _________________
___________________ közterület ____közterület jelleg ___ hsz. ___ ép. ___ lh. ___em. ___ajtó.
12. Levelezési címe: _____, ______________________________város/község
___________________
___________________ közterület ____közterület jelleg ___ hsz. ___ ép. ___ lh. ___em. ___ajtó.
13. Az adatbejelentést kitöltő neve (ha eltér az adatbejelentőtől vagy szervezet esetén):
________________________________________________________________________________
_
14. Telefonszám: _______________________,

15. elektronikus levelezési cím: _________________________________

ADATBEJELENTÉS
a magánszemély kommunális adójáról
Benyújtandó az adótárgy fekvése szerinti
települési önkormányzati, a fővárosban a kerületi önkormányzati adóhatóságnak.
(Helyrajzi számonként külön-külön kell az adatbejelentést benyújtani!)

I.

Az adatbejelentés fajtája:

1. Nem megállapodás alapján benyújtott
adatbejelentés:
1

2. Megállapodás alapján benyújtott

□

adatbejelentés1:

□

Valamennyi tulajdonos által írásban megkötött és az adóhatósághoz benyújtott megállapodásban a tulajdonosok az
adóalanyisággal kapcsolatos jogokkal és kötelezettségekkel egy tulajdonost is felruházhatnak. A megállapodást az
önkormányzati adóhatóság által rendszeresített nyomtatványon, vagy a 35/2008. (XII. 31.) PM rendelet 15. melléklete
alapján kell benyújtani.

II.

Az adatbejelentő adatai

1.

Viselt családi és utónév: ___________________________________________________________

2.

Születési családi és utónév: _________________________________________________________

3.

Születési helye: _________________________________________________város/község

4.

Születési ideje: ________ év ____ hó ____ nap

5.

Anyja születési családi és utóneve: _____________________________________________________

6.

Adóazonosító jele:

7.

Lakóhelye, székhelye: _____,_______________________________________________város/község

□□□□□□□□□□

_________________________________ közterület ____közterület jelleg ___ hsz. ___ ép. ___ lh.
___em. ___ajtó.
8.

Levelezési címe: _____,___________________________________________________város/község
_______________________________ közterület ____közterület jelleg ___ hsz. ___ ép. ___ lh.
___em. ___ajtó.

9.

Az adatbejelentést kitöltő neve (ha eltér az adatbejelentőtől vagy szervezet esetén):
_________________________________________________________________________________
10. Telefonszám: _______________________,
11. elektronikus levelezési cím: _________________________________

