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I. Bevallás fajtája Megállapodás alapján benyújtott bevallás Nem megállapodás alapján benyújtott bevallás
________________________________________________________________________________________________________

II. Bevallás benyújtásának oka

Adókötelezettség keletkezése Változás bejelentése Adókötelezettség megszűnése
Változás jellege: Változás jellege: Változás jellege:
új telek ______________________ ingatlan megszűnése
ingatlan szerzése ______________________ ingatlan elidegenítése
vagyoni értékű jog alapítása vagyoni értékű jog megszűnése
építmény lebontása művelési ágban aranykorona
művelési ágban aranykorona    értékkel nyilvántartott földrészlet
   értékkel nyilvántartott földrészlet    művelés alá vétele
   művelésének befejezése külterületi telek termőföldként
külterületi telek esetében    vagy tanyaként történő bejegyzése,
   a művelési ág törtése    feltéve, hogy a tanyához tartozó
tanya megnevezés törlése    földterület ténylegesen
a tanya kizárólagos mezőgazdasági célú    mezőgazdasági művelés alatt áll
   hasznosításának megszűntetése beépítés
adóbevezetés
adóalap-megállapítás változása

________________________________________________________________________________________________________

III. Adókötelezettség keletkezésének, változásának, megszűnésének időpontja: __________ év _____ hó _____ nap
________________________________________________________________________________________________________

IV. Telek

1. Címe: ________________________________________________________________________________ város/község

_______________ közterület _______________________ közt. Jellege _____hsz. ___ ép. ____lh. ____ em. ____ ajtó

2. Helyrajzi száma: ____________/____________/____________/___________

________________________________________________________________________________________________________

V. Bevallás benyújtója

1. Bevallásbenyújtó minősége: Tulajdonos Vagyoni értékű jog jogosítottja
Jog jellege: kezelői jog

vagyonkezelői jog
haszonélvezeti jog
használati jog
(tartós) földhasználat joga

2. Tulajdoni (jogosultsági) hányad: ______________________

3. Bevallásbenyújtó neve (cégneve): ________________________________________________________________________

4. Születési helye: __________________________________ város/község, ideje _________ év ______________hó ____ nap

5. Anyja születési családi és utóneve: _______________________________________________________________________

6. Adóazonosító jele: _________________________________ Adószáma: _____________________ - ___ - ______

7. Pénzintézet számlaszáma: _________________________ - __________________________ - __________________________

8. Illetékesség:  Belföldi Külföldi: ______________________________________ország

9.Székhelye, lakóhelye: ________________________________________________________________________ város/község

  _______________ közterület _______________________ közt. Jellege _____hsz. ___ ép. ____lh. ____ em. ____ ajtó

10.Levelezési címe: ____________________________________________________________________________ város/község

  _______________ közterület _______________________ közt. Jellege _____hsz. ___ ép. ____lh. ____ em. ____ ajtó

11. Telefonszáma:______________________________, e-mail címe: ____________________________________________

BEVALLÁS
a telekadóról,

alapterület szerinti adózás esetében
(Benyújtandó a Vaja Város Polgármesteri Hivatal Adóhatósága.

Helyrajzi számonként külön-külön kell bevallást benyújtani.)
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VI. Telek általános jellemzői

1. Telek teljes területe: _________________________ m2

2. Telekből épülettel lefedett terület: _________________ m2

3. Külterületi termőföld, valamint a mezőgazdasági művelés alatt álló belterületi termőföld: _________________ m2

________________________________________________________________________________________________________

VII. Mentességek, kedvezmények

1. Törvényi mentességek 1.1 Az épület, épületrész hasznos alapterületével egyező nagyságú telekrész: _________m2

1.2 Az erdő művelési ágban nyilvántartott belterületi telek: _____________m2

1.3 Az építési tilalom alatt álló telek adóköteles területének 50%-a: _____________ m2

2. Önkormányzati rendeleti mentesség

 a telekadó 50%-át fizeti az a magánszemély, aki az öregségi nyugdíjkorhatárt adóévet

megelőző év december 31-ig betöltötte. Betöltés időpontja ________ év ____ hó ____ nap.

Kivéve, akinek a telke üzleti célt szolgál.

Őstermelői igazolvánnyal rendelkezem: Igen: bevétel: ________________ Ft. Nem

________________________________________________________________________________________________________

VIII. Tulajdonostársak

Ssz. Név Cím Adóazonosító
Tulajdoni

részarány

________________________________________________________________________________________________________

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

______________________, ___________ év _____ hó ____ nap

____________________________________________________

a bevallás benyújtó vagy képviselője (meghatalmazottja) aláírása

Kérjük, hogy a bevallási nyomtatvány „” mezőinél, a megfelelő rovatot értelemszerűen „x” jellel szíveskedjék jelölni!



Telekadó bevallás

2:'?, betétlaP: MegállaPodás - több tulajdonos esetén, a tulajdoni hányadtóI
eltér ő adóalanyiság m egállapítás ához

Alulírottak megállaPodnak abban, hogy az 1, pontban körülírt, a tulajdonukban lévő telek utána (telekadÓ) adóalanyiságo_|_nem a tulajdoni hanyaduk, hanem jelen megállapodásban rögzítettarányok szerint kérik megállapítani.
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2, A tulajdonosok azonosító adataí, va_lamint a tulajdoni hányaduk és a tulajdoni hányadtóleltérő új, az adőztatásbanérvényesíteni kért arrányok

Ssz. Név Cím Azonosító Tulajdoni
hánvad
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Osszes tulaidoni hányad:



3. A megállapodás
... adóévre vonatkozik, y&W

- visszavonásig érvényes.

A megállaPodásban részfvevő fulajdonosok a megállapodást jóvah agyő|agírják alá.

Kelt: . ....,20..*,., év.. ..... hó .....nap

Tulajdonosok neve, címe, aJáírása:


