MEGÁLLAPODÁS
ADÓVAL KAPCSAOLATOS KÖTELEZETTSÉGRŐL ÉS JOGOKRÓL
Magánszemélyek kommunális adója
(1990. évi C. törvény 12.§ (2) bek.)
I.

Ingatlan címe:

4241 Bocskaikert ………………………………………. közterület ……………………………… közt. jellege
………………………….. hsz.
helyrajzi szám: …………………./…………………./…………………./………………….

II.

A bevallás benyújtója:

1.

A bevallás benyújtó neve (cégnév) ……………………………………………………………………………..

Bevallás benyújtó menősége:

tulajdonos

vagyon értékű jog jogosítottja

2.

Születési helye: …………………………………… ideje: ……………………. év …………………. hó …………nap

3.

Anyja születési neve: ……………………………………………………………………………………………………………….

4.

Adóazonosító jele: ……………………………………………. adószáma: ………………………………………………….

5.

Statisztikai számjele: ………………………………………………………….

6.

Pénzintézet számlaszáma: ……………………………………………………………………………………………………….

7.

Lakóhelye: székhelye: …………………. ir. sz. …………………………………………………………..város/község
……………………………………………………..közterület ………………….…….közter. jellege ……….…………hsz

8.

Telefonszáma: …………………………………………………….email címe: ………………………………………………..
………………………………………………………………………
adóalany aláírása

III.

Megállapodás

Alulírott tulajdonosok és / vagy vagyoni értékű jog jogosítottak kijelentjük, hogy a I. pont szerinti
ingatlan vonatkozásában az adóval kapcsolatos kötelezettségek a II. pont szerinti személy teljesíti,
illetve az adóval kapcsolatos jogokat gyakorolja.

Adóalany 1.

Minősége:

tulajdonos

vagyoni értékű jog jogosítottja

Neve: …………………………………………………………………………… Tulajdoni hányad: ………………………………………
Születési helye: …………………………………………, ideje: ………………………….. év ………….………hó …….………nap
Anyja születési neve: ……………………………………………………………………………………………………………………………
Adóazonosító jele: …………………………………………..…………. adószáma: …………………………………………………….
Lakóhelye: székhelye: ………………………………. ir. sz. …………………………………………………………..város/község
……………………………………………………………..közterület ………………….….…….közter. jellege ……….….………hsz
……………………………………………………., ………………………….. év ………………………….hó ………………….nap
………………………………………………………………………
adóalany aláírása
Adóalany 2.
Minősége:

tulajdonos

vagyoni értékű jog jogosítottja

Neve: …………………………………………………………………………… Tulajdoni hányad: ………………………………………
Születési helye: …………………………………………, ideje: ………………………….. év ………….………hó …….………nap
Anyja születési neve: ……………………………………………………………………………………………………………………………
Adóazonosító jele: …………………………………………..…………. adószáma: …………………………………………………….
Lakóhelye: székhelye: ………………………………. ir. sz. …………………………………………………………..város/község
……………………………………………………………..közterület ………………….….…….közter. jellege ……….….………hsz
……………………………………………………., ………………………….. év ………………………….hó ………………….nap
………………………………………………………………………
adóalany aláírása
Adóalany 3.
Minősége:

tulajdonos

vagyoni értékű jog jogosítottja

Neve: …………………………………………………………………………… Tulajdoni hányad: ………………………………………
Születési helye: …………………………………………, ideje: ………………………….. év ………….………hó …….………nap
Anyja születési neve: ……………………………………………………………………………………………………………………………
Adóazonosító jele: …………………………………………..…………. adószáma: …………………………………………………….
Lakóhelye: székhelye: ………………………………. ir. sz. …………………………………………………………..város/község
……………………………………………………………..közterület ………………….….…….közter. jellege ……….….………hsz

……………………………………………………., ………………………….. év ………………………….hó ………………….nap
………………………………………………………………………
adóalany aláírása
Adóalany 4.
Minősége:

tulajdonos

vagyoni értékű jog jogosítottja

Neve: …………………………………………………………………………… Tulajdoni hányad: ………………………………………
Születési helye: …………………………………………, ideje: ………………………….. év ………….………hó …….………nap
Anyja születési neve: ……………………………………………………………………………………………………………………………
Adóazonosító jele: …………………………………………..…………. adószáma: …………………………………………………….
Lakóhelye: székhelye: ………………………………. ir. sz. …………………………………………………………..város/község
……………………………………………………………..közterület ………………….….…….közter. jellege ……….….………hsz
……………………………………………………., ………………………….. év ………………………….hó ………………….nap
………………………………………………………………………
adóalany aláírása
Felhívom figyelmét, hogy az adózás rendjéről szóló 2017. évi CL. tv. 44§- a alapján az
adókötelezettséget érintő változást, annak bekövetkezésétől számított 15 napon belül az előírt
nyomtatványon az önkormányzati adóhatósághoz köteles bejelenteni.

