LŐRINCI VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK
JEGYZŐJE
3021 LŐRINCI, SZABADSÁG TÉR 26.
TEL.: (37) 388-155 FAX: (37) 388-464
E-MAIL: ph@lorinci.hu

ADATBEJELENTÉS
az épület, épületrész utáni
építményadóról
FŐLAP
Benyújtandó a lőrinci önkormányzati adóhatóságnak.
(Helyrajzi számonként külön-külön kell az adatbejelentést benyújtani!)

I.

Az adatbejelentés fajtája:

1. Nem megállapodás alapján
benyújtott adatbejelentés:

2. Megállapodás alapján benyújtott
adatbejelentés1:

□

□

tulajdonos által írásban megkötött és az adóhatósághoz benyújtott megállapodásban a
tulajdonosok az adóalanyisággal kapcsolatos jogokkal és kötelezettségekkel egy tulajdonost is
felruházhatnak. A megállapodást az önkormányzati adóhatóság által rendszeresített nyomtatványon, vagy a
35/2008. (XII. 31.) PM rendelet 15. melléklete alapján kell benyújtani.

1Valamennyi

II.

Az adatbejelentő adatai

1.

Az adatbejelentő neve, szervezet neve: _________________________________________

2.

Születési neve: __________________________________________

3.

Születési helye: _________________________________________________város/község

4.

Születési ideje: _________ év _____ hó _____ nap

5.

Anyja születési családi és utóneve: ____________________________________________

6.

Adóazonosító jele:

7.

Adószáma:

8.

Statisztikai számjele:

9.

Lakóhelye, székhelye:

□□□□□□□□□□
□□□□□□□□-□-□□
□□□□□□□□-□□□□-□□□-□□
□□□□
□□□□

_________________________________város/község

______________ közterület _____közterület jelleg ___ hsz. ___ ép. ___ lh. ___em. ___ajtó.
10. Levelezési címe:

_____________________________________város/község

______________ közterület _____közterület jelleg ___ hsz. ___ ép. ___ lh. ___em. ___ajtó.
11.

Az adatbejelentést kitöltő neve (ha eltér az adatbejelentőtől vagy szervezet esetén):
_________________________________________________________________________
Telefonszáma: ____________________, e-mail címe: _____________________________
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III.

Az adatbejelentő tulajdonjoga, vagyoni értékű joga

□, a tulajdoni hányada: _______/_______
Az adatbejelentő vagyoni értékű jog jogosítottja: □, a jogosultsági hányada: _____/_____

1. Az adatbejelentő tulajdonos:
2.

2.1. Az adatbejelentő vagyoni értékű jogának jellege:

□ Kezelői jog □ Vagyonkezelői jog □ Haszonélvezeti jog □ Használat joga
IV.

Az építmény címe:

1. Cím:

□□□□

______________________________________________város/község

____________ közterület ____ közterület jelleg ___ hsz. ___ ép. ___ lh. ___em. ___ajtó.

2. Helyrajzi szám: _________/_________/_________/_________.
3. Az ingatlanon lévő adótárgyak (épületek, épületrészek) száma: ______ db.
3.1. A lakásról, üdülőről szóló „A” jelű
betétlapok száma: ____ db.
V.

3.2. A kereskedelmi egységről (szállásépületről),
az egyéb nem lakás céljára szolgáló építményről szóló „B” jelű betétlapok száma: ____ db.

Felelősségem tudatában kijelentem, hogy az adatbejelentésben szereplő adatok a
valóságnak megfelelnek

_____________________
helység
Jelölje X-szel:

□□□□ □□ □□
év

hó

nap

_________________________
Az adatbejelentő vagy képviselője
aláírása

□ Az önkormányzati adóhatósághoz bejelentett, az
adatbejelentés aláírására jogosult állandó
meghatalmazott

□ Meghatalmazott (meghatalmazás csatolva)
□ Az önkormányzati adóhatósághoz bejelentett
pénzügyi képviselő

2

