
BEVALLÁS 
A magánszemélyek kommunális adójáról   

(Benyújtandó az ingatlan fekvése szerinti település i önkormányzat adóhatóságához. 
Helyrajzi számonként külön-külön kell bevallást ben yújtani.) 

 

I.  Bevallás fajtája Megállapodás alapján benyújtott be vallás     

       Nem megállapodás alapján benyújtott bevallás    
 
II. Bevallás benyújtásának oka  
Adókötelezettség keletkezése   Változás bejelentése     Adókötelezettség megsz őnése  
Változás jellege:    Változás jellege:    változás jellege: 
     _______________           ingatlan megsz őnése 
 
� új ingatlan szerzése        �  ingatlan elidegenítése 
� vagyoni érték ő jog alapítása      �  vagyoni érték ő jog alapítása 
� vagyoni érték ő jog megsz őnése     �  vagyoni érték ő jog megsz őnése 
(pl. haszonélvezeti jog ,)         �  bérleti jog megsz őnése 
� adóbevezetés         �  vagyoni érték ő jog megsz őnése 
� adóalap-megállapítás változása      
� bérleti jog alapítása       � földrészlet külterületbe sorolása 
� földrészlet belterületbe sorolása 
 
III. Ingatlan: 

1.  Címe:   özterület  

________________ közterület jelleg ______ hsz. ____ _ ép. _____ lh. _____ em. _____ ajtó  

2. Helyrajzi száma : __________/_______/_______/__________  

3. Egy helyrajzi számon található adótárgyak (épüle tek, épületrészek) száma  

   lakás                                     ����    lakás területe:_________m2 

4.önkormányzati mentesség ___________________ 

 
 IV. Bevallás benyújtója  
1. Bevallásbenyújtó min ısége : ���� Tulajdonos     � Vagyoni érték ő jog jogosítottja   
                                               Jog jellege : � kezel ıi jog  

                                                            � vagyonkezel ıi jog  
                                                            � haszonélvezeti jog  
                                                            � használat joga  
2. Tulajdoni (jogosultsági) hányad: ______________  
 
3 Bevallásbenyújtó neve  
___________________________________________________ _____________________________ 
 

4. Születési helye :  _______________________ város/község,  

   ideje: ___________év ______________ hó _________ ____nap  

5. Anyja születési családi és utóneve :__________________________________________________ ____  

6. Adóazonosító jele: _____________________________ __________________________________________ 

7. Illet ısége: Belföldi Külföldi: __________________________ _____________________ ország  

8. Levelezési címe:  

___________________________________________________ __________________________ város/község  

____________________ közterület ________ közterület  jelleg ______ hsz. __ lh. ___ em. ___ ajtó 
9. Telefonszáma :_______________________________, 
    e-mail címe:___________________________________ ______________   

 
V. Ingatlan vétele (elidegenítése):________év______ _hó_________nap 
Eladó(Vev ı) ________________________________________________n eve 
 
lakcime:_______________________________város,község ,_______________k ızter. 
_______közter.jelleg,_______út_______hsz._____ em__ ____ajtó 
 
 
VI. Felel ısségem tudatában kijelentem, hogy a bevallásban köz ölt adatok a valóságnak 
megfelelnek.  
Helység ____________________ ____ év_______ hó_____ _ nap 
      _____________________________________________ _ 

                             az   adózó vagy képvis el ıje (meghatalmazottja) aláírása 

DÚZS

7224 DÚZS község, ___________________________



MEGÁLLAPODÁS  
adóval kapcsolatos kötelezettségekrıl és jogokról 

(magánszemélyek kommunális adójához és építményadóhoz ) 
Oldalszám:        

 
 

 




