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

MEGÁLLAPODÁS
a helyi adóval kapcsolatos kötelezettségekről és jogokról
I. ADÓNEM (megfelelő részt „x” jellel szíveskedjék jelölni)

□ Építményadó

□ Telekadó

II. INGATLAN
1. Címe:

□□□□

___________________________________________________ város/község

________________ közterület _______ közterület jelleg ___ hsz. ___ ép. ___ lh. ___ em. __ ajtó
2. Helyrajzi száma: _______/_______/_______/_______
III. AZ ADATBEJELENTÉS BENYÚJTÓJA
1. Adatbejelentést benyújtó 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. Pénzintézeti számlaszáma:
7. Székhelye, lakóhelye:

_____________________________________________________ város/község

________________ közterület _______ közterület jelleg ___ hsz. ___ ép. ___ lh. ___ em. __ ajtó
IV. MEGÁLLAPODÁS (megfelelő részt „x” jellel szíveskedjék jelölni)
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:

□□□□□□□□□□
□□□□

Székhelye/lakóhelye:

Adószáma:

□□□□□□□□-□-□□

_______________________________________________________ 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:

□□□□□□□□□□
□□□□

Székhelye/lakóhelye:

Adószáma:

□□□□□□□□-□-□□

______________________________________________________ város/község

________________ közterület _______ közterület jelleg ___ hsz. ___ ép. ___ lh. ___ em. __ ajtó
______________________
helység
Adóalany 4.

Minősége:

□□□□ □□ □□
év

□ Tulajdonos

hó

nap

________________________________
adóalany aláírása

□ Vagyoni értékű jog jogosítottja

Neve: ___________________________________ Tulajdoni (jogosultsági) hányad: ___________
Születési helye: _____________________város/község, ideje:

□□□□ □□ □□
év

hó

nap

Anyja születési családi és utóneve: __________________________________________________
Adóazonosító jele:

□□□□□□□□□□
□□□□

Székhelye/lakóhelye:

Adószáma:

□□□□□□□□-□-□□

______________________________________________________ város/község

________________ közterület _______ közterület jelleg ___ hsz. ___ ép. ___ lh. ___ em. __ ajtó
______________________
helység
Adóalany 5.

Minősége:

□□□□ □□ □□
év

□ Tulajdonos

hó

nap

________________________________
adóalany aláírása

□ Vagyoni értékű jog jogosítottja

Neve: ___________________________________ Tulajdoni (jogosultsági) hányad: ___________
Születési helye: _____________________város/község, ideje:

□□□□ □□ □□
év

hó

nap

Anyja születési családi és utóneve: __________________________________________________
Adóazonosító jele:

□□□□□□□□□□
□□□□

Székhelye/lakóhelye:

Adószáma:

□□□□□□□□-□-□□

______________________________________________________ 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

________________________________
az adatbejelentő vagy képviselője
(meghatalmazottja) aláírása

