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B§vALLÁS
i il tllagánszell,lély kommunális adójáról

1l}enyíritandó az ingatlan íbkvése szerittti telepiilési iirrkonnányzat, íijvárosbarr a kerületi önkorn;irryeat

adóhatósága}oz.

llelyrajzi szántonként kiilön-kii]ön ke|l bevallást beny,íritani.)

l. Bevallás fajíá.ia:

fl Megállapodás alapjiirr ben5lujtott bevallírs Ü Neá rnegállapocliis alapján benyíritott bevallás

ll. l}evallás benvújtásának oka:

|-l Adóköte lezettség ke]etkezése

Vá|tozirs jellege:

t] ú; ingatlan

[-l Adókötelezettség vá ltozása

Változás jellege:

t-l Adókötelezettséu tnetszíiilése

Változás.|ellege:

! trrgat]arr (építrrrérry,, telek )

nregsziirrése

f, lrrgatlarr {építrnény, telek) l

elidegenítése

I Vagyclni értéktl jog
alapítása

I Vagytrni értékii jr:lg

nregszűnése

f] Bórleti jog r-negszűnóse

f] Az irtgatlatt-rryilr,árrtaltásbalr
művelés alól kivett területkéní
nyilvántartott belteriil eti te lek
eseíében a telek rnűvelési ágának
irrgatlarr-nyilválrtartási átvezetése
és tónyleges nrezőgazclasági ].

művelésérrek niegkezdése

f, T ón_vleges m ezőgazdasági rn űvelés
alatt állti belteriileti telek ese,télren

a telek nűvelési'ágának ingatlan-
nyilvantartási átvezetése

f] krgatlan (clpítrnény. telek)
szerzése

I Vágyon:órtékli.iog
alapítása

f] Vag_voni órtékii.joe
nregszűnése

f, Btirleti "iog alapítástt

f, B elterU l eten f"ekvő, tenrr őfii ldrl ek rn irrősü lő
telek esetében a fbldteriilet tényleges
mezőgazdasági rnúvelésérrek a tnegszűntetése
yagy ez. ingallalt-rryilviirrrtamásban miivelés
alt}l kivetl területre töúénij átvezetése

I A kiilteliileterr í'ekvö, tennő{,ijldnellt
rnirrősülő telek rnűvelés a]ól kivett
teriiletkérrt valti irrgatIan-nyilrláriartási
átvezetése
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n Erclőnek l1rinősiilő telek esetélretr a
földterületnek az irlgatlarr-nyi lvátitaft ásban
nrí'ivelés alól kivett területre íijlíélrő
átvezetése, lia az Országcls F,rclóálluwiny
Adattárban nelrn tartiáli ny,ilván

I Erdőnek rrrirrősülő teiek esetéberr az
az irrgatlan-ttyilvrirrtarlásban nrűvelés alól
k i vetí terii l etként nyi l vántaItott föl dterül etnek
az Országos Erdőállomány Adattárból íörtónii

. tijllése

I A tanyaként történö in gat lan-n yi l vitn tattási
l bejegyzés törlése

I Adóbevezetés

l,

I Belterii letert fekvő terrnót-rild
térryleges tl ezőgazclasá gi
miiveiésének tnegkezilóse

n Küherületi telek telmőföldként
vagy tan3;aként töt,térrő itrgatlarr_
nyilr,ántartiisi átvezetése

I Teleknek nrinősiilő földteriilet erdő
rrrűvelési á6irir tőrtérrő in girtlrut-
nyilr,áttartási átvezetése y agy a7,

Országtrs lirclőállonrány Adaitárba
tiirtónő bejegyzósel

IIl. Aclókötelezettség keletkezésének, változásáuak, megsziinósének időponlia:

ó"[-Tln,, l T-l non
:i",
|, . liii:

,ít.

IV. Az ingatlan

1,Címe: várr:s/község

2, Ilelyrajzi száura: , ________/ ..........._i / , ..,

3. Az egy helyrajzi szátnorr található adótárgyak fajtaja es darabszánra

fi Latas

f] Garázs

m
tI]

db ebből cítnen nretltes 1-1*_l .tt,

db ebből citnen nettte, Í-Tl .tO

r-T*l
|_J l_igycb nenl l l tJb cllből

lakás ceilir építrnény

r--r-1
f]Tclek l l l,iU ebből

címen tnclntes [-Tl UO

. T*-n
cínrenlnentcsl i lUn

n Nem tnagánszemé'r llll]OU *UUor cítnen mettte, [Tlrol' tulajdonábarr ]évő iakás bérleti joga

4. Önkornrányzati ren<ieleti adókedvezmérry clmel1
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V.

l.

l}evallás benyújtója

Beval]ás benyújtó lrlinősége: f]'l'ula;d,rnos n Vag.voni értékű jog jogósítottja
,l

Jog jellege:

f] kezelóijog

L] vagyonKezelol _|0g

[| haszonélvezetijog

f] használat.ioga

f] (tartós) íöldlra-szrrálat

., ,: joga

! nerlo

2.'I\llajrioni(iogosultsági)lrányad:

3.

lla,

Bei,allásben}.T Út

Szülctési lrelyc:

ó tleve (cégneve):

vártls/ktizsdg

ideje: 1-1-t-T-lé"l-T-l }*rTl nap

5. Anyja sziiletési családi ós utótreve:

,,, |,\

6. A<lóazonosító jele:

Acl15szánra:

'l, l-akóhelye:

nm
város/község

közJeriilet közteliileíjeIlege hsz. ép. lh. enr_ajtó

íl, Levelezósi cítne: városikiizség

közterület köáerület jellege irsz. ___ép, _ lh, _ __em_ _ ajtó

9. 'I'elefonszáma: , email cítne:

i,i;
r,,i

,,,Ji :"'|i 
':l
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Vl. Több adómertek e§dert a mert€k megállapításahoz vükmgestthyek, adatok:
t'+

,li|

l ,;,l i -f" ,ll.. l
'" ,!i+,, l i!l,,glllF3

'ir 
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Vlt. rddő§segaTt tudatában kijdentern, hogy a borallásban kozólt adatok a való§ignak megrfddnek:

iI t]]
hdyseg §/ hó nal) a adozó vag' k$ri§dór

l. Jden adób§/dla$ dlenjegyzeín:
( meghatd maotij a) d qí;|§

::

,.:2 Adóta.ársadó, dógd<ertó v6y okleldes'áóg*átő ne/e

l], Adóaono§tó g*ma

4. Bizonyítvanyli gaolviátty száma:

5. JdöljeX-szel:

n a dóháótighoz b$derrtdt, a bwdlmdáír§ra jogosult álardó meghata,lmzott

i n meghádmaott (meghatalmryancsdolva)

,,, ü adóhatósaghoz bejdentett penzügyi kWi§dó

|",:,
.i ,l
i,l


