
ASP
ADATBEJELENTÉS AZ ÉPÜLET, ÉPÜLETRÉSZ UTÁNI

ÉPÍTMÉNYADÓRÓL ADO
031

Vác Város Önkormányzat

Cím: 2600 Vác, Március 15 tér 11, levelezési cím: 2600 Vác, Március 15 tér 11
Telefon: 06-27-513-400, fax: 06-27-513-414, e-mail: jegyzo@varoshaza.vac.hu

Beküldő viselt neve

titulus családi név utónév 2. utónév

Beküldő születési neve

titulus családi név utónév 2.utónév

Beküldő anyjának születési neve

titulus családi név utónév 2.utónév

Beküldő születési helye, ideje

Beküldő címe

ország irányítószám település

HUN

közterület neve jellege házszám

épület lépcsőház emelet ajtó

Beküldő tartózkodási helye

ország irányítószám település

HUN

közterület neve jellege házszám
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épület lépcsőház emelet ajtó

Beküldő levelezési címe

ország irányítószám település

HUN

közterület neve jellege házszám

épület lépcsőház emelet ajtó

postacím postafiók

Beküldő adóazonosító jele

__________

Beküldő e-mail címe telefonszáma

Meghatalmazott?

Elektronikus kapcsolattartást engedélyezi?

Előzmény információ
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ASP
Vác Város Önkormányzat

ADO

031
Cím: 2600 Vác, Március 15 tér 11, levelezési cím: 2600 Vác, Március 15 tér 11
Telefon: 06-27-513-400, fax: 06-27-513-414, e-mail: jegyzo@varoshaza.vac.hu

ADATBEJELENTÉS
az épület, épületrész utáni építményadóról

FŐLAP
Benyújtandó az épület, épületrész (építmény) fekvése szerinti települési önkormányzati, a fővárosban a

kerületi 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

1Valamennyi 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.

II. Az adatbejelentő adatai

Az adatbejelentő jellege Magánszemély

1. Benyújtó neve

titulus családi név első utónév második utónév

2. Születéskori név

titulus családi név első utónév második utónév

3. Anyja neve

titulus családi név első utónév második utónév

4. Születési hely város/község

5. Születési idő

6. Adóazonosító jel __________

Külföldi adóazonosító

7. Adószám ________-_-__

Bankszámlaszám IBAN
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Számlaszám ________-________-________

Külföldi ország
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8. Lakóhely ország irányítószám város / község

HUN

közterület neve közterület jellege házszám

épület lépcsőház emelet (szint) ajtó helyrajzi szám

ország irányítószám város/község9. Levelezési címe
HUN

közterület neve közterület jellege házszám

épület lépcsőház emelet (szint) ajtó helyrajzi szám

postafiók

10. Az adatbejelentést kitöltő neve (ha az eltér a bejelentőtől vagy szervezet esetén)

titulus családi név első utónév második utónév

11.Telefonszám

12. Elektronikus levelezési cím

III. Az adatbejelentő tulajdonjogi, vagyoni értékű jogi minősége, tulajdoni (jogosultsági)
hányada

1. Az adatbejelentő tulajdonos , tulajdoni hányada /

2. Az adatbejelentő vagyoni értékű jog jogosítottja , jogosultsági hányada /

2.1.Az adatbejelentő vagyoni értékű jogának jellege

2.2 Kezelői jog Vagyonkezelői jog Haszonélvezeti jog Használat joga

IV. Az építmény címe

1. Cím ország irányítószám város/község

HUN

közterület neve közterület jellege házszám

épület lépcsőház emelet (szint) ajtó
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2. Helyrajzi szám Fekvése

3. Az ingatlanon lévő adótárgyak (épületek, épületrészek) száma 0 db

3.1. A lakásról, üdülőről szóló
„A” jelű betétlapok száma

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

db db

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

2021.02.11

helység dátum Az adatbejelentő vagy képviselője
aláírása

Jelölje a megfelelőt Az önkormányzati adóhatósághoz bejelentett, az
adatbejelentés aláírására jogosult állandó meghatalmazott

Meghatalmazott (meghatalmazás csatolva)

Az önkormányzati adóhatósághoz bejelentett pénzügyi
képviselő
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