1. melléklet Martonvásár Város Önkormányzata Képviselő-testületének a települési adóról szóló 29/2017. (XI.29.)
önkormányzati rendeletéhez

Martonvásári Polgármesteri Hivatal
2462 Martonvásár, Budai út 13., Telefon: (22) 460-004, E-mail: jegyzo@martonvasar.hu

ÉRKEZTETÉS

IKTATÁS

ADÓHATÓSÁG TÖLTI KI!

ADÓHATÓSÁG TÖLTI KI!

BEVALLÁSTELEPÜLÉSI ADÓ MEGÁLLAPÍTÁSÁHOZ

1. BEVALLÁS BENYÚJTÓ ADATAI1:
NÉV: _______________________________________________________________________________
SZÜLETÉSI NÉV: ______________________________________________________________________
ANYJA NEVE: _________________________________________________________________________
SZÜLETÉSI HELY, IDŐ: __________________________________________________________________
ADÓAZONOSÍTÓ JEL: __________________________________________________________________
LAKCÍM: ____________________________________________________________________________
LEVELEZÉSI CÍM: ______________________________________________________________________
TELEFONSZÁM, E-MAIL: _______________________________________________________________
MUNKAHELY: ________________________________________________________________________
BANKSZÁMLASZÁM:___________________________________________________________________
2. A BEVALLÁS BENYÚJTÁSÁNAK OKA:
° ADÓKÖTELEZETTSÉG KELETKEZÉSE: Adóbevezetés
ADÓKÖTELEZETTSÉG KELETKEZÉSÉNEK IDŐPONTJA:

___________év_______________________hó_________nap

Kitöltését tollal és nyomtatott nagybetűvel kérjük!

1

3. A LAKÓEGYSÉG INGATLANNYILVÁNTARTÁSBAN SZEREPLŐ ADATAI:

Helyrajzi szám

Közterület
megnevezése, házszám

Tulajdonos(ok)/ vagyoni értékű jog
jogosultak, jogosultsági hányad
megjelölésével

4. TULAJDONOS NYILATKOZATAI2:





Kijelentem, hogy a lakóegység után nem vagyok
csatornadíj,
talajterhelési díj fizetésére kötelezett.
Kijelentem, hogy a lakóegység a Helyi Építési Szabályzatban (HÉSZ) belterületként jelölt területen, de nem Kismarton
településrészen fekszik.
Kijelentem, hogy a közölt adatok a valóságnak megfelelnek.

Kelt: __________________, 20___. ____________hónap_____nap

______________________________
adózó vagy képviselőjének aláírása

MEGÁLLAPODÁS
helyi adóval kapcsolatos kötelezettségekről és jogokról
I. Adónem (megfelelő részt „x” jellel szíveskedjék jelölni)
települési adóhoz

II. Ingatlan
1. Címe:

_________________________________________________________________ város/község

______________________________ közterület ____ közterület jelleg ___ hsz. ___ ép. ___ lh. ___ em. ____ ajtó
2. Helyrajzi száma: _______/_______/_______/_______

III. Bevallás benyújtója
1. Bevallásbenyújtó neve (cégneve): _______________________________________________________________
2. Születési helye: _______________________________város/község, ideje:

év

hó

nap

3. Anyja születési családi és utóneve: _______________________________________________________________
4. Adóazonosító jele:

-

Adószáma:

-

Statisztikai számjele:
5. Székhelye, lakóhelye:

-

-

______________________________________________________ város/község

__________________________________ közterület _____ közterület jelleg _____hsz. __ ép. __ lh. __ em. __ ajtó

IV. Megállapodás (megfelelő részt „x” jellel szíveskedjék jelölni)
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.
Minősége:

Tulajdonos

Vagyoni értékű jog jogosítottja

Neve: _____________________________________________ Tulajdoni (jogosultsági) hányad: _________________
Születési helye: ___________________________________város/község, ideje:

év

hó

nap

Anyja születési családi és utóneve: _________________________________________________________________
Adóazonosító jele:
Székhelye/lakóhelye:

Adószáma:

-

-

_____________________________________________________ város/község

_______________________________ közterület __________ közterület jelleg ___ hsz. __ ép. __ lh. __ em. __ ajtó
__________________
helység

______________________________
év

hó

nap

adóalany aláírása

Adóalany 3.
Minősége:

Tulajdonos

Vagyoni értékű jog jogosítottja

Neve: _____________________________________________ Tulajdoni (jogosultsági) hányad: _________________
Születési helye: ___________________________________város/község, ideje:

év

hó

nap

Anyja születési családi és utóneve: _________________________________________________________________
Adóazonosító jele:

-

Adószáma:

Székhelye/lakóhelye:

-

_____________________________________________________ város/község

_______________________________ közterület __________ közterület jelleg ___ hsz. __ ép. __ lh. __ em. __ ajtó
__________________

______________________________

helység

év

hó

nap

adóalany aláírása

Adóalany 4.
Minősége:

Tulajdonos

Vagyoni értékű jog jogosítottja

Neve: _____________________________________________ Tulajdoni (jogosultsági) hányad: _________________
Születési helye: ___________________________________város/község, ideje:

év

hó

nap

Anyja születési családi és utóneve: _________________________________________________________________
Adóazonosító jele:

-

Adószáma:

Székhelye/lakóhelye:

-

_____________________________________________________ város/község

_______________________________ közterület __________ közterület jelleg ___ hsz. __ ép. __ lh. __ em. __ ajtó
__________________

______________________________

helység

év

hó

nap

adóalany aláírása

Adóalany 5.
Minősége:

Tulajdonos

Vagyoni értékű jog jogosítottja

Neve: _____________________________________________ Tulajdoni (jogosultsági) hányad: _________________
Születési helye: ___________________________________város/község, ideje:

év

hó

nap

Anyja születési családi és utóneve: _________________________________________________________________
Adóazonosító jele:

Adószáma:

Székhelye/lakóhelye:

-

-

_____________________________________________________ város/község

_______________________________ közterület __________ közterület jelleg ___ hsz. __ ép. __ lh. __ em. __ ajtó
__________________

______________________________

helység

év

hó

nap

adóalany aláírása

V. Felelősségem tudatában kijelentem, hogy a közölt adatok a valóságnak megfelelnek.
_________________
helység

_______________________________________
év

hó

nap

az adózó vagy képviselője (meghatalmazottja) aláírása

