Bevallás
a magánszemély kommunális adójáról
(Benyújtandó az ingatlan fekvése szerinti települési önkormányzat adóhatóságához, helyrajzi számonként külön-külön kell bevallást benyújtani.)

I.Bevallás fajtája:

megállapodás alapján benyújtott bevallás  nem megállapodás alapján benyújtott bevallás

II. Bevallás benyújtásának oka

Adókötelezettség keletkezése
Változás jellege:

Változás bejelentése

 Adókötelezettség megszűnése

Változás jellege:
___________________________

Új ingatlan
Ingatlan szerzése
Vagyoni értékű jog alapítása
Vagyoni értékű jog megszűnése
Bérleti jog alapítása
Földrészlet belterületbe vonása
Adóbevezetés

Változás jellege:

ingatlan megszűnése
ingatlan elidegenítése
vagyoni értékű jog alapítása
vagyoni értékű jog megszűnése
bérleti jog megszűnése
földrészlet külterületbe sorolása

III. Adókötelezettség keletkezésének, változásának, megszűnésének időpontja: ____________év ____________hó______nap
IV. Ingatlan
1. Címe:_________irányítószám_________________________________város/község__________________________
_________________________közterület____________________közterület jellege__________________házszám
2.

Helyrajzi száma:__________________________

3.

Az egy helyrajzi számon található adótárgyak fajtása és darabszáma:

Lakás
db ebből________________címen mentes db
Garázs
 db ebből________________címen mentes db
Egyéb nem lakás célú építmény
 db ebből________________címen mentes db
Telek
________________ címen mente s
Nem magánszemély tulajdonában lévő lakás bérleti joga ___________________címen mentes
4.

Önkormányzati rendeleti adókedvezmény:___________________________________________________

V. Bevallás benyújtója
Bevallás benyújtó minősége:

Tulajdonos

 Vagyoni értékű jog jogosítottja
Jog jellege:
kezelői jog
vagyonkezelői jog
haszonélvezeti jog
használat joga
(tartós) földhasználat joga

 bérlő

Tulajdoni (jogosultsági) hányad: ___________________
Bevallás benyújtó neve:__________________________________________________________________________________
Születési helye:_____________________________város/község, ideje_____________év_____________hó_______nap
Anyja neve:____________________________________________________________________________________________
Adóazonosító jele: ____________________________________Adószáma:________________________________________
Lakóhelye:_____________________________________________________________________________________________
Levelezési címe__________________________________________________________________________________________
Telefon száma:________________________________________Email címe:________________________________________
VI. Tulajdonostársak



1.

Tulajdonostárs minősége
 Tulajdonos
Vagyoni értékű jog jogosítottja
Neve______________________________________Tulajdoni hányad:_____________________________________
Lakóhelye/székhelye:______________________________________________________________________________

2.

Tulajdonostárs minősége
 Tulajdonos
Vagyoni értékű jog jogosítottja
Neve______________________________________Tulajdoni hányad:_____________________________________
Lakóhelye/székhelye:______________________________________________________________________________

3.

Tulajdonostárs minősége
 Tulajdonos
Vagyoni értékű jog jogosítottja
Neve______________________________________Tulajdoni hányad:_____________________________________
Lakóhelye/székhelye:______________________________________________________________________________

4.

Tulajdonostárs minősége
 Tulajdonos
Vagyoni értékű jog jogosítottja
Neve______________________________________Tulajdoni hányad:_____________________________________
Lakóhelye/székhelye:______________________________________________________________________________





VII. Gyöngyöshalász Község Képviselőtestületének 2/2015. (XII.01.) számú magánszemélyek kommunális adójáról szóló
önkormányzati rendelet 3. § (1) bekezdés (továbbiakban: Rend.) által nyújtott kedvezmény:
1.

Rend. 3. § (1) bekezdése szerinti adómentesség

Nyilatkozom, hogy egyedül élő 65. életévemet betöltött magánszemély vagyok, akinek a havi jövedelme nem haladja meg az
öregségi nyugdíjminimum 250 %-át, azaz 71.250,-Ft-ot.
Mellékelten csatolom a Nyugdíjfolyósító Igazgatóság által küldött nyugdíjszelvény másolatát.





VIII. Előző tulajdonos adatai:
Tulajdonos
vagyoni értékű jog jogosultja
Neve:________________________________________Tulajdoni hányad:____________________________________________
Lakóhelye/székhelye:_______________________________________________________________________________________
Felelősségem tudatában kijelentem, hogy a bevallásban szereplő adatok a valóságnak megfelelnek.
_______________________________________,__________év_________________hó_______________nap
___________________________________________________
a bevallásbenyújtó vagy képviselője (meghatalmazottja) aláírása

