
BEVALL ÁS
 az építményadóról, hasznos alapterület szerinti adózás esetében

Főlap

(Benyújtandó Kozármisleny Város Önkormányzata illetékességi területén lévő építményekről.
Helyrajzi számonként külön-külön kell bevallást benyújtani)

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. Bevallás fajtája: Megállapodás alapján benyújtott bevallás Nem megállapodás alapján benyújtott bevallás

II. Bevallás benyújtásának oka:
Adókötelezettség keletkezése Változás bejelentése Adókötelezettség megszűnése

Változás jellege:

Új ingatlan
Ingatlan szerzése
Vagyoni értékű jog alapítása
Vagyoni értékú jog megszűnése
Adóbevezetés
Adóalap-megállapítás változása

Változás jellege: Változás jellege:

Ingatlan megszűnése
Ingatlan elidegenítése
Vagyoni értékű jog alapítása
Vagyoni értékú jog megszűnése

III. Ingatlan:

1. Címe:     város
község

közterület
neve

közterület
jellege hsz ép lh em ajtó

2. Helyrajzi száma:                  /                 /                 /

3. Egy helyrajzi számon található adótárgyak (épületek, épületrészek) száma:

Üdülő: db

Szállásépület: db

Lakás: db

Kereskedelmi egység: db

Egyéb nem lakás céljára szolgáló épület: db

IV. Bevallás benyújtója:

1. Bevallásbenyújtó minősége: Tulajdonos Vagyoni értékű jog jogosítottja

Jog jellege: kezelői jog
vagyonkezelői jog
haszonélvezeti jog
használat joga

2. Tulajdoni (jogosultsági) hányad:                  /

3. Bevallásbenyújtó neve (cégneve):   

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:
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V. Résztulajdonosok adatai:

1. Tulajdonos társ minősége: Tulajdonos Vagyoni értékű jog jogosítottja

Neve:   Tulajdoni (jogosultsági) hányad:                  /

Lakcíme:     város
község

közterület
neve

közterület
jellege hsz ép lh em ajtó

2. Tulajdonos társminősége: Tulajdonos Vagyoni értékű jog jogosítottja

Neve: Tulajdoni (jogosultsági) hányad:                  /

Lakcíme:     város
község

közterület
neve

közterület
jellege hsz ép lh em ajtó

3. Tulajdonos társ minősége: Tulajdonos Vagyoni értékű jog jogosítottja

Neve: Tulajdoni (jogosultsági) hányad:                  /

Lakcíme:     város
község

közterület
neve

közterület
jellege hsz ép lh em ajtó

4. Tulajdonos társ minősége: Tulajdonos Vagyoni értékű jog jogosítottja

Neve: Tulajdoni (jogosultsági) hányad:                  /

Lakcíme:     város
község

közterület
neve

közterület
jellege hsz ép lh em ajtó

5. Tulajdonos társ minősége: Tulajdonos Vagyoni értékű jog jogosítottja

Neve: Tulajdoni (jogosultsági) hányad:                  /

Lakcíme:     város
község

közterület
neve

közterület
jellege hsz ép lh em ajtó

6. Tulajdonos társ minősége: Tulajdonos Vagyoni értékű jog jogosítottja

Neve: Tulajdoni (jogosultsági) hányad:                  /

Lakcíme:     város
község

közterület
neve

közterület
jellege hsz ép lh em ajtó

7. Tulajdonos társ minősége: Tulajdonos Vagyoni értékű jog jogosítottja

Neve: Tulajdoni (jogosultsági) hányad:                  /

Lakcíme:     város
község

közterület
neve

közterület
jellege hsz ép lh em ajtó

VI. Adókötelezettség változás esetén: előző tulajdonos adatai következő tulajdonos adatai

1. Tulajdonos minősége: Tulajdonos Vagyoni értékű jog jogosítottja

Neve: Tulajdoni (jogosultsági) hányad:                  /

Lakcíme:     város
község

közterület
neve

közterület
jellege hsz ép lh em ajtó

2. Tulajdonos minősége: Tulajdonos Vagyoni értékű jog jogosítottja

Neve: Tulajdoni (jogosultsági) hányad:                  /

Lakcíme:     város
község

közterület
neve

közterület
jellege hsz ép lh em ajtó

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

,

helység

     év    hónap   nap

a bevallásbenyújtó vagy képviselője (meghatalmazottja) aláírása
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Oldal:

"A" jelű betétlap
lakásról, üdülőről a hasznos alapterület szerint működtetett építményadó bevalláshoz

(Adótárgyanként egy betétlapot kell kitölteni)

Az űrlap mezőit kérjük nyomtatott nagybetűkkel, olvashatóan kitölteni!

I. Bevallás benyújtója

Bevallásbenyújtó neve (cégneve):   

Adóazonosító jele: Adószáma: - -

II. Ingatlan

1. Címe:     város
község

közterület
neve

közterület
jellege hsz ép lh em ajtó

2. Helyrajzi száma:                  /                 /                 /

III. Épület jellemzői

1. Fajtája:

Egylakásos lakóépületben lévő lakás Többlakásos lakóépületben vagy
 egyéb épületben lévő lakás

Üdülő

Ennek jellege:

Családi ház
Sorház
Láncház
Kastély, villa, udvarház
Egyéb:

Ennek jellege:

Társasházi lakás
Lakásszövetkezeti lakás
Egyéb:

Ennek jellege:

Üdülő
Hétvégi ház
Apartman
Nyaraló
Csónakház
Egyéb:

2. Hasznos alapterülete: m2

IV. Adókötelezettség keletkezésének, változásnak, megszűnésének időpontja:

     év    hónap   nap

V. Törvényi mentesség:

m21. Szociális, egészségügyi és gyermekvédelmi, illetőleg a nevelési-oktatási intézmények céljára szolgáló helyiség(ek) hasznos alapterülete:

2. Szükséglakás
3. Költségvetési szerv vagy egyház tulajdonában álló építmény

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

,

helység

     év    hónap   nap

a bevallásbenyújtó vagy képviselője (meghatalmazottja) aláírása
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Oldal:

"B" jelű betétlap
kereskedelmi egységről (szállásépületről), egyéb nem lakás céljára szolgáló épületről a hasznos alapterület

szerint működtetett építményadó bevalláshoz
(Adótárgyanként egy betétlapot kell kitölteni)

Az űrlap mezőit kérjük nyomtatott nagybetűkkel, olvashatóan kitölteni!

I. Bevallás benyújtója

Bevallásbenyújtó neve (cégneve):   

Adóazonosító jele: Adószáma: - -

II. Ingatlan

1. Címe:     város
község

közterület
neve

közterület
jellege hsz ép lh em ajtó

2. Helyrajzi száma:                  /                 /                 /

III. Épület jellemzői

1. Fajtája:

Kereskedelmi egység (szállásépület nélkül) Szállásépület Egyéb nem lakás céljára szolgáló épület

Ennek jellege:

Kereskedelmi üzlet, bolt ,abc, áruház, üzletház

Csárda, bisztró, borozó, söröző, büfé, cukrászda,
 kávézó, étterem

Iroda, műterem

Rendelő, kórház szanatórium, gyógyszertár

Egyéb:

Ennek jellege:

Szálloda
Panzió
Motel
Vendégház
Hotel
Fogadó
Szálló
Vadászház
Egyéb:

Ennek jellege:

Üzem, üzemcsarnok, gyár
Garázs, gépjárműtároló
Üvegház
Présház
Műhely, szervíz
Raktár
Pince
Hűtőház
Egyéb:

2. Hasznos alapterülete: m2

IV. Adókötelezettség keletkezésének, változásnak, megszűnésének időpontja:

     év    hónap   nap

V. Törvényi mentesség:
m21. Szociális, egészségügyi és gyermekvédelmi, illetőleg a nevelési-oktatási intézmények céljára szolgáló helyiség(ek) hasznos alapterülete:

2. Költségvetési szerv vagy egyház tulajdonában álló építmény
3. Állattartásra vagy növénytermesztésre szolgáló épület vagy az állattartáshoz, növénytermesztéshez kapcsolódó tároló épület

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

,

helység

     év    hónap   nap

a bevallásbenyújtó vagy képviselője (meghatalmazottja) aláírása

7761 Kozármisleny, Pécsi utca 124. 72/570-910 72/570-916
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MEGÁLLAPODÁS
adóval kapcsolatos kötelezettségekről és jogokról

Kozármisleny Város Önkormányzata illetékességi területén lévő építményekről/telkekről

7761 Kozármisleny, Pécsi utca 124 72/570-910 72/570-916

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
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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

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

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

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



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

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

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

,      év    hónap   nap

a bevallásnyújtó vagy képviselője (meghatalmazottja) aláírás
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