Bevallás érkezett: ______ év _________ hó ___nap.
Átvette:

SZARVASKŐ KÖZSÉG

MAGÁNSZEMÉLYEK KOMMUNÁLIS ADÓJA
ADATBEJELENTÉS

(Szarvaskő Község Képviselőtestületének a helyi adókról szóló 14//2015.(XII.1.) számú
rendelete alapján a lakásokról a tulajdonviszonyok illetve vagyoni értékű jog jogosultságának
változásakor (pl.: adás-vétel, csere, öröklés, ajándékozás) a lehetőséghez képest mielőbb, de
legkésőbb a változást követő adóév január 15-ig kell elkészíteni a földhivatali ingatlannyilvántartás, illetve a már megkötött, de a földhivatalnál még át nem vezetett szerződések és
hagyatékátadó végzések adatai szerint!)

I.

ADATBEJELENTŐ neve:
____________________________________________________________________
Állandó lakcíme: _____________________________________________________
Levelezési címe: ______________________________________________________
Adószáma, adóazonosító jele: ___________________________________________
Szarvaskői nyilvántartási száma: _________________________________________
Anyja neve: __________________________________________________________
Születés helye, ideje: __________________________________________________
A bevallás kitöltőjének neve: _______________________ telefonszáma: _________
Életvitelszerűen Szarvaskőben tartózkodom

II.

III.
IV.

igen

nem

Adóalanyiság jogcíme: * tulajdonos, részleges tulajdonos, vagyoni értékű jog
jogosultja ( haszonélvezet, kezelői jog, használat joga, vagyonkezelői jog,)
Adózó tulajdoni hányada: _______________
Többi tulajdonos neve, címe, tulajdoni hányada: _____________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
A szerzés szerződésben (végzésben) szereplő időpontja: ______________________
A lakás (és a lakással közvetlenül egybeépült nem lakás céljára szolgáló épületrész)
Helyrajzi száma: ______________________________________________________
Címe: ______________________________________________________________
Lakás hasznos alapterülete (szintenként összesen): ________________ m2
Nem lakás céljára szolgáló helyiségek * ( garázs, műhely, gazdasági épületrész,

üzlethelyiség,
raktár, pince, műterem, iroda, rendelő, üzemi célú épületrész ) alapterülete:
megnevezése: _____________________
___________________ m2

____________________
____________________

___________________ m2
___________________ m2

Épület (lakás) alapterülete: ___________________________________ m2
V.

Adózó jognyilatkozata az ingatlan teljes egésze utáni adókötelezettsége
vállalására:
Vállalom a teljes tulajdoni hányad után az adókötelezettséget: *
igen
nem
1

VI.

Az adatbejelentés benyújtásának oka: * vásárlás, eladás, öröklés, csere,
ajándékozás, lakcímváltozás, vagyoni értékű jog szerzése, vagyoni értékű jog megszűnése, lakás
megszűnése, jognyilatkozat megváltoztatása, alapterület változás, használatbavételi engedély
megszerzése, egyéb:
__________________________________________________________________________________
Az aláhúzott esemény időpontja:____ év_________ hó__ nap

VII.

VIII.

Az ingatlan szerzése (adókötelezettség keletkezése) esetén
az előző tulajdonosok neve,címe: ________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________

Az ingatlan eladása (adókötelezettség megszűnése) esetén
az új tulajdonosok neve, címe: ___________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________

_____. évtől 72%-os adókedvezményre igényt tartok, mivel életvitelszerűen
Szarvaskőben tartózkodom.

Kijelentem, hogy a fenti adatok a szerződésben, végzésben szereplő adatokkal megegyeznek és a
valóságnak megfelelnek!
Megjegyzés: * jelölt esetekben a megfelelő válasz aláhúzandó !

Kelt: ________________ ______ év _______________ hó _______ nap.
___________________
aláírás
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