
,Elektronikus kapcsolattartáshoz hozzájárulás:

egyéb:_______________________

3.  Tulajdoni (jogosultsági hányada) : ___________________ingatlan területe___________________nm

tulajdonjog, változásának, megszűnésének időpontja

(Benyújtandó  Jászágó  önkormányzat adóhatóságához)

     

MAGÁNSZEMÉLYEK   
 

Helyrajzi számonként külön- . 

 I. Bevallás fajtája           _ Megállapodás alapján benyújtott bevallás * _ Nem megállapodás alapján benyújtott bevallás  

                                               *A „Megállapodást” külön lapon kell csatolni.} 

 II. Bevallás benyújtásának oka 

 _ Adókötelezettség keletkezése 

 Változás jellege: 

 _ Új ingatlan (új használatbavételi eng.) 

 _ Ingatlan (építmény) szerzése        

                   (vétel, öröklés, csere, ajándékozás) 

 _ Vagyoni értékű jog alapítása 

 _ Vagyoni értékű jog megszűnése  

 _  Bérleti jog alapítása  

                _ adóbevezetés 

 _ Változás bejelentése 

 Változás jellege: 

         _  címváltozás 

         _  adatváltozás: _____________ 

         _   egyéb: __________________    

 

 

 

 

 

  _ Adókötelezettség megszűnése  

Változás jellege: 

 _ Ingatlan (építmény) megszűnése 

 _ Ingatlan (építmény) elidegenítése 

 _ Vagyoni értékű jog alapítása 

 _ Vagyoni értékű jog megszűnése  

 _  Bérleti  jog megszűnése 
 

  
III.

 
Adókötelezettség keletke zésének, változásának, megszűnésének időpontja

:     
________ év ______________ hó _____ nap

 

 IV. Ingatlan adatai 

  1. Címe: ________________________________________község __________________________közterület (út,utca,tér) ____________hsz. 

  2. Helyrajzi száma: __________/_______/_______/_______ 

  3. Egy helyrajzi számon található adótárgyak fajtája és darabszáma (épületek, épületrészek) száma   
_ lakás                                __  db             ebből ______________címen mentes _____ db 
_ nem magánszemély tulajdonában lévő  lakás bérleti joga      __ db              ebből ______________címen mentes _____ db  

   4. Önkormányzati rendeleti adókedvezmény __________________________________________címen 

 V. Bevallás benyújtója 

1. Bevallásbenyújtó neve:___________________________________________________Születési neve: ________________________________ 

2.  Bevallásbenyújtó minősége: _  Tulajdonos   

_ Résztulajdonos  

_  Bérlő   

  _ Vagyoni értékű jog jogosítottja      J 

Jog jellege:        _ kezelői jog                   _ vagyonkezelői jog 

_ haszonélvezeti jog                _ használat joga 

 

4. Születési helye: ___________________________________________________, ideje:  __________ év _________________hó ______nap 

5. Anyja születési családi és utóneve: __________________________________________________________ 

6. Adóazonosító jele: ____________________________________________  Adószáma: ________________________________________ 

 7. Lakóhelye:  ________      _____________________________________________________________________________ város/község 

  _________________________________________ közterület ____________ közterület jelleg ________ hsz. ___ ép. ___ lh. ___ em. ___ ajtó 

8. Levelezési címe: ________________________________________________________________________________ város/község 

  _________________________________________ közterület ____________ közterület jelleg ________ hsz. ___ ép. ___ lh. ___ em. ___ ajtó 

 9. Telefonszáma: ________________________________________, e-mail címe:_________________________________________________ 

VI.  Több adómérték esetén a mérték megállapításához szükséges tények adatok: 

___________________________________________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________________________________________ 

  VI.  Ingatlan  szerzése esetén  az előző - , ingatlan  eladása esetén az új tulajdonos  adatai: 

           1.)   Neve   __________________________________________                Tulajdoni (jogosultsági) hányad: _________________ 

                  Lakóhelye: _________________________________________________________________________________ 
 

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

_______________________ 
helység 

______év ___hó ___ nap  
___________________________________________________ 

a bevallásbenyújtó vagy képviselője (meghatalmazottja) aláírása  
1. A jelen adóbevallást ellenjegyzem: _____________________________      

                                                                                                                         Jelölje X-szel, ha az adóhatósághoz bejelentett, a bevallás  
                                                                                                                                  aláírására jogosult állandó meghatalmazott:  _ 
2. Adótanácsadó, adószakértő vagy okleveles adószakértő neve:                       Jelölje X-szel, ha meghatalmazott és meghatalmazását csatolta _  

_________________________________________________ 
3. Adóazonosító száma: ________________________________                      Jelölje X-szel, ha az aláíró az adóhatósághoz bejelentett pénzügyi 
4. Bizonyítvány / igazolvány száma: ______________________                       képviselő:             _ 

________ év ______________ hó _____ nap

számlaszám:11745121-15412524-02820000

KOMMUNÁLIS ADÓJÁNAK  BEJELENTÉSE 

külön kell bejelentést benyújtani

http://www.matraszentimre.hu/
mailto:ado@matraszentimre.t-online.hu


jtandó  Jászágó  önkormányzat adóhatóságához)

MEGÁLLAPODÁS  
adóval  kapcsolatos kötelezettségekről és jogokról 

(Benyú  
 I. Adónem 

 _ Építményadó         _ Telekadó      _ Magánszemélyek komm.adója   

 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: ████████ - █ - ██ 

 5. Statisztikai számjele: ████████ - ████ - ███ - ██   

6. Székhelye, lakóhelye: ████ ____________________________________________________________________________ város/község 

  _________________________________________ közterület ____________ közterület jelleg ________ hsz. ___ ép. ___ lh. ___ em. ___ ajtó 

 7. Telefonszáma:________________________________________, e-mail címe:_________________________________________________ 
  

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. 

 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 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 

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

  

____________________________ 
helység 

  

████ 
év 

  

██ 
hó 

 
██ 
nap 

  

_________________________________________ 
a bevallásbenyújtó vagy képviselője (meghatalmazottja) aláírása  

 


