
MEGÁLLAPODÁS
adóval kapcsolatos kötelezettségekről és jogokról

Az adóhatóság tölti ki!
Benyújtás, postára adás napja:      év    hónap    nap

Az adóhatóság azonosító száma: az átvevő aláírása

Az űrlap mezőit kérjük nyomtatott nagybetűkkel, olvashatóan kitölteni!

I. Adónem: Építményadó Telekadó Magánszemély kommunális adója
Épület utáni idegenforgalmi adó

II. Ingatlan
1. Címe:     város

község

közterület
neve

közterület
jellege hsz ép lh em ajtó

2. Helyrajzi száma:                  /                 /                 /

III. Bevallás benyújtója:

1. Bevallásbenyújtó neve (cégneve):   

2. Minősége: Tulajdonos Vagyoni értékű jog jogosítottja

3. Tulajdoni (jogosultsági) hányad:                  /

4. Születési helye, ideje:      év    hónap    nap

5. Anyja születési családi és utóneve:   

6. Adóazonosító jele: 7. Adószáma: - -

8. Statisztikai számjele: - - -

9. Pénzintézeti számlaszáma: - -

10. Székhelye, lakóhelye:     város
község

közterület
neve

közterület
jellege hsz ép lh em ajtó

11. Levelezési címe:     város
község

közterület
neve

közterület
jellege hsz ép lh em ajtó

12. Telefonszáma: 13. E-mail címe:

IV. Megállapodás:
Alulírott tulajdonosok és/vagy vagyoni értékű jog jogosítottak kijelentjük, hogy a II. pont szerinti ingatlan vonatkozásában az adóval kapcsolatos kötelezett-
ségeket a III. pont szerinti személy teljesíti, illetve az adóval kapcsolatos jogokat gyakorolja.

IV./Adóalany 2.
Minősége: Tulajdonos Vagyoni értékű jog jogosítottja

Neve: Tulajdoni (jogosultsági) hányad:                  /

Születési helye, ideje:      év    hónap    nap

Anyja születési családi és utóneve:

Adóazonosító jele: Adószáma: - -

Székhelye/lakóhelye:     város
község

közterület
neve

közterület
jellege hsz ép lh em ajtó

Rendelkezem Nem rendelkezem (Csak építményadó esetén kitöltendő)

,      év    hónap    nap

adóalany aláírása

Keszü község Önkormányzata illetékességi területén lévö építményekröl/telkekröl

Alulírott, kijelentem, hogy a fent megjelölt lakóingatlanon kívül, Keszü Önkormányzatának illetékességi területén további lakóingatlannal



IV./Adóalany 3.
Minősége: Tulajdonos Vagyoni értékű jog jogosítottja

Neve: Tulajdoni (jogosultsági) hányad:                  /

Születési helye, ideje:      év    hónap    nap

Anyja születési családi és utóneve:

Adóazonosító jele: Adószáma: - -

Székhelye/lakóhelye:     város
község

közterület
neve

közterület
jellege hsz ép lh em ajtó

Rendelkezem Nem rendelkezem (Csak építményadó esetén kitöltendő)

,      év    hónap    nap

adóalany aláírása

IV./Adóalany 4.
Minősége: Tulajdonos Vagyoni értékű jog jogosítottja

Neve: Tulajdoni (jogosultsági) hányad:                  /

Születési helye, ideje:      év    hónap    nap

Anyja születési családi és utóneve:

Adóazonosító jele: Adószáma: - -

Székhelye/lakóhelye:     város
község

közterület
neve

közterület
jellege hsz ép lh em ajtó

Rendelkezem Nem rendelkezem (Csak építményadó esetén kitöltendő)

,      év    hónap    nap

adóalany aláírása

IV./Adóalany 5.
Minősége: Tulajdonos Vagyoni értékű jog jogosítottja

Neve: Tulajdoni (jogosultsági) hányad:                  /

Születési helye, ideje:      év    hónap    nap

Anyja születési családi és utóneve:

Adóazonosító jele: Adószáma: - -

Székhelye/lakóhelye:     város
község

közterület
neve

közterület
jellege hsz ép lh em ajtó

Rendelkezem Nem rendelkezem (Csak építményadó esetén kitöltendő)

,      év    hónap    nap

adóalany aláírása

IV./Adóalany 6.
Minősége: Tulajdonos Vagyoni értékű jog jogosítottja

Neve: Tulajdoni (jogosultsági) hányad:                  /

Születési helye, ideje:      év    hónap    nap

Anyja születési családi és utóneve:

Adóazonosító jele: Adószáma: - -

Székhelye/lakóhelye:     város
község

közterület
neve

közterület
jellege hsz ép lh em ajtó

Rendelkezem Nem rendelkezem (Csak építményadó esetén kitöltendő)

,      év    hónap    nap

adóalany aláírása

Alulírott, kijelentem, hogy a fent megjelölt lakóingatlanon kívül, Keszü Önkormányzatának illetékességi területén további lakóingatlannal

Alulírott, kijelentem, hogy a fent megjelölt lakóingatlanon kívül, Keszü Önkormányzatának illetékességi területén további lakóingatlannal

Alulírott, kijelentem, hogy a fent megjelölt lakóingatlanon kívül, Keszü Önkormányzatának illetékességi területén további lakóingatlannal

Alulírott, kijelentem, hogy a fent megjelölt lakóingatlanon kívül, Keszü Önkormányzatának illetékességi területén további lakóingatlannal



IV./Adóalany 7.
Minősége: Tulajdonos Vagyoni értékű jog jogosítottja

Neve: Tulajdoni (jogosultsági) hányad:                  /

Születési helye, ideje:      év    hónap    nap

Anyja születési családi és utóneve:

Adóazonosító jele: Adószáma: - -

Székhelye/lakóhelye:     város
község

közterület
neve

közterület
jellege hsz ép lh em ajtó

Rendelkezem Nem rendelkezem (Csak építményadó esetén kitöltendő)

,      év    hónap    nap

adóalany aláírása

IV./Adóalany 8.
Minősége: Tulajdonos Vagyoni értékű jog jogosítottja

Neve: Tulajdoni (jogosultsági) hányad:                  /

Születési helye, ideje:      év    hónap    nap

Anyja születési családi és utóneve:

Adóazonosító jele: Adószáma: - -

Székhelye/lakóhelye:     város
község

közterület
neve

közterület
jellege hsz ép lh em ajtó

Rendelkezem Nem rendelkezem (Csak építményadó esetén kitöltendő)

,      év    hónap    nap

adóalany aláírása

Felelősségem tudatában kijelentem, hogy a közölt adatok a valóságnak megfelelnek!

,      év    hónap    nap

a bevallásnyújtó vagy képviselője (meghatalmazottja) aláírás

Alulírott, kijelentem, hogy a fent megjelölt lakóingatlanon kívül, Keszü Önkormányzatának illetékességi területén további lakóingatlannal

Alulírott, kijelentem, hogy a fent megjelölt lakóingatlanon kívül, Keszü Önkormányzatának illetékességi területén további lakóingatlannal



"A" jelű betétlap
az adóval kapcsolatos kötelezettségekről és jogokról szóló űrlaphoz Űrlapkód

31M-09-A01
2009.03.10.

Az űrlap mezőit kérjük nyomtatott nagybetűkkel, olvashatóan kitölteni! (csak építményadó esetén kitöltendő)

I. Nyilatkozat tevő neve:

Nyilatkozat tevő neve:

Adóazonosító jele:

II. Ingatlan
Címe:     város

község

közterület
neve

közterület
jellege hsz ép lh em ajtó

Helyrajzi száma:                  /                 /                 /

III. Tulajdonomban lévő további építmények:

1. ingatlan címe     város
község

közterület
neve

közterület
jellege hsz ép lh em ajtó

helyrajzi száma:                  /                 /                 / hasznos alapterülete: m2

építmény jellege:

2. ingatlan címe     város
község

közterület
neve

közterület
jellege hsz ép lh em ajtó

helyrajzi száma:                  /                 /                 / hasznos alapterülete: m2

építmény jellege:

3. ingatlan címe     város
község

közterület
neve

közterület
jellege hsz ép lh em ajtó

helyrajzi száma:                  /                 /                 / hasznos alapterülete: m2

építmény jellege:

4. ingatlan címe     város
község

közterület
neve

közterület
jellege hsz ép lh em ajtó

helyrajzi száma:                  /                 /                 / hasznos alapterülete: m2

építmény jellege:

Alulírott   kijelentem, hogy fent körülírt
építmények közül a(z)     város

község

közterület
neve

közterület
jellege hsz ép lh em ajtó

hrsz.-ú építmény (lakóingatlan),

Az igénybe venni kívánt kedvezmény fajtája:
(Adózó választása szerint, vagy személyek, vagy az alapterület után járó kedvezmény vehető igénybe. A megfelelő kedvezményfajta utáni négyzetbe tegyen x-et)

Személyek után járó Alapterület után járó

Felelősségem tudatában kijelentem, hogy a bevallásban közölt adatok a valóságnak megfelelnek!

,

helység

     év    hónap    nap

a bevallásbenyújtó vagy képviselője (meghatalmazottja) aláírása

A fenti nyilatkozat nem mentesít az itt megjelölt ingatlanokkal kapcsolatos bevallási kötelezettség alól!

Adózó tulajdonában lévö egyéb lakás céljára szolgáló építmény Keszü illetékességi területén

Keszü - Gyód Körjegyzöség, 7668 Keszü, Petöfi u. 24 72/561 021 72/461 162

után kívánom igénybe venni Keszü község  Önkormányzata  építményadóról
szóló biztosított építményadó kedvezményt.


