
ADATBEJELENTÉS
építményadó megállapításhoz

Benyújtandó az építmény fekvése szerinti települési önkormányzati adóhatóságnak.
(Helyrajzi számonként külön-külön kell az adatbejelentést benyújtani)

□ Megállapodás alapján benyújtott bevallás □ Nem megállapodás alapján benyújtott bevallás

Az ADABEJELENTÉS hátoldalán található a MEGÁLLAPODÁS, melyben a tulajdonosok írásban megállapodhatnak,
hogy az adóalanyisággal kapcsolatos jogokat és kötelezettségeket egy tulajdonos vállalja.

A adatbejelentés benyújtásának oka :
1. adókötelezettség keletkezése: új építmény építmény szerzése vagyoni értékű jog alapítása, megszűnése
2. adókötelezettség megszűnése: építmény elidegenítése építmény lebontása vagyoni értékű jog alapítása, megszűnése

Az adatbejelentő adatai: Adóazonosító jel/adószám:……………………………………..

Viselt név /Cégnév: …………………………………………………………………..……..………………….………..………………………..…………………

Születési név : ……………………………………………….………………………………………………………………………………………………….…………

Anyja születési neve:……………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Szül.hely. idő :: …………………………………………………………………………………………………………………………………………….……………..

Statisztikai számjel:……………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

lakcíme/levelezési címe:…..…………………………………………………………………………………………………….…………………………………….

telefonszáma / e-mail címe: ……………………………………………………………………………………………………….………………………………..

Az adatbejelentő □ tulajdonos, □ vagyoni értékű jog  jogosítottja, a tulajdoni, jogosultsági hányada:____/____.

vagyoni értékű jogának jellege:□kezelői jog □ vagyonkezelői jog □ haszonélvezeti jog □ használat joga

Az építmény   címe :

6344  Hajós, ……………………………………………………..……u.    Hrsz: ………………….….……….

jellege : □ présház □ tetőtér-beépítéses présház □ az a.) és b.) pont alá nem tartozó egyéb nem lakás célú épület

az építmény hasznos alapterülete :   …………………………………m2

Az adókötelezettség  keletkezésének vagy  megszűnésének időpontja : …………………………………………………………………………

Közös tulajdon esetén a többi tulajdonos : neve lakcíme               adóaz.jele                        tul.hányad

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………….,  20….... év …………hó ………… nap

………………………….. …………………………… ..………………………….
aláírás-adatbejelentő1. aláírás-adatbejelentő  2. aláírás-adatbejelentő  3.



MEGÁLLAPODÁS
adóval kapcsolatos kötelezettségekről és jogokról több tulajdonos esetén

I. Adónem : Építményadó Kommunális adó

II. Az ingatlan címe : ……………………….........................…………………..…….…………….…… Hrsz:……………………..………..

III. Az adatbejelentés benyújtója:

Neve : ………………………………………………………..………  adóaz.jele: ……………………………………

Születési helye, ideje :  ………………………………………………………………………………………..………..

Anyja neve :  …………………………………………………………….…………………………………….………..

Lakóhelye :  …………………………………………………………….………………………………………………

IV. Megállapodás :

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

Adóalany 2.: Tulajdonos Vagyoni értékű jog jogosítottja Tulajdoni (jogosultsági) hányad: ………………….

Neve : …………………………………………………………..……    adóaz.jele: …………….……………………….

Születési helye, ideje :  ………………………………………………………………………….…….…………………..

Anyja neve :  …………………………………………………………………………………………..………………….

Lakóhelye :  …………………………………………………………………………………………………………….....

Kelt: ………………………………… Aláírás: ……………………………………………………………

Adóalany 3.: Tulajdonos Vagyoni értékű jog jogosítottja Tulajdoni (jogosultsági) hányad: ………………….

Neve : …………………………………………………………..……    adóaz.jele: …………….……………………….

Születési helye, ideje :  ………………………………………………………………………….…….…………………..

Anyja neve :  …………………………………………………………………………………………..………………….

Lakóhelye :  …………………………………………………………………………………………………………….....

Kelt: ………………………………… Aláírás: ……………………………………………………………

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

Kelt: ……………………………………………… .............…………………………………………….
az adatbejelentés benyújtójának  aláírása


