
 
 

 
 

 
 
 

 

 

III. Az adatbejelentő adatai 
 
1. Adatbejelentő minősége:   Tulajdonos    Vagyoni értékű jog jogosítottja 
      Résztulajdonos  jog jellege:  kezelői jog 
            vagyonkezelői jog 
            haszonélvezeti jog 
2. Tulajdoni (jogosultsági) hányad: ________/______      használati joga  

3. Adatbejelentő neve (cégneve): ______________________________________________________________ 

4. Születéskori neve: ____________________________________________________________ 

5. Születési helye, ideje: ____________________ város/község, ________ év ________________ hó _______ nap 

6. Anyja születési családi és utóneve: ______________________________________________________________ 

7. Adóazonosító jele: _____________________________ adószáma: ______________________-_____-_______ 

8. Statisztikai számjele: _____________________-___________-___________-_______ 

9. Illetősége:   Belföldi   Külföldi: ____________________ ország 

10. Lakóhelye, székhelye: ________________________________________________________________ község 

________________________ közterület _______ közterület jellege _____ hsz. ____ ép. ___ lh. ___ em. ___ ajtó 

11. Levelezési címe: _______________________________________________________________ város/község 

________________________ közterület _______ közterület jellege _____ hsz. ____ ép. ____ lh___ em.____ ajtó 

12. Telefonszáma: ___________________________________  e-mail címe: _____________________________    

13.Külföldön élő adózó magyarországi levelezési megbízottja:    

      név:______________________________________________________________________________________ 

      lakcím:__________________________________________________telefonszám:________________________ 

II. Az építmény címe: 
 
1. Cím: ______________________________________________________________________________  község 

       ________________________ közterület ______ közterület jellege _____ hsz. ___ ép.___ lh. ___ em. ___ ajtó 

2. Helyrajzi szám : _______/_______/_______/_______ 

3. Egy helyrajzi számon található adótárgyak (épületek, építmények) száma: 
 lakás      ___ db  üdülő  ___ db 
 kereskedelmi egység    ___ db  szállásépület ___ db 
 egyéb nem lakás céljára szolgáló épület  ___ db 

   

I. Bevallás fajtája:      megállapodás alapján benyújtott adatbejelentés   nem megállapodás alapján benyújtott adatbejelentés 
 
Valamennyi 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. 

Gyenesdiási Közös Önkormányzati Hivatal Adóhatósága 
ADATBEJELENTÉS 

az épület, épületrész utáni építményadóról hasznos alapterület szerinti adózás esetében 
FŐLAP 

Benyújtandó az építmény fekvése szerinti települési önkormányzat adóhatóságához.  
Helyrajzi számonként külön-külön kell adatbejelentést benyújtani. 

 



 
 

 
 

 
* 

IV/A. Tulajdonostársak 
 

1) Tulajdonostárs minősége    Tulajdonos   Vagyoni értékű jog jogosultja 

Neve: _________________________________________  Tulajdoni (jogosultsági) hányad: ____________ 

Lakóhelye/székhelye: ______________________________________________________________________________ 

2) Tulajdonostárs minősége    Tulajdonos   Vagyoni értékű jog jogosultja 

Neve: _________________________________________  Tulajdoni (jogosultsági) hányad: ____________ 

Lakóhelye/székhelye: ______________________________________________________________________________ 

3) Tulajdonostárs minősége    Tulajdonos   Vagyoni értékű jog jogosultja 

Neve: _________________________________________  Tulajdoni (jogosultsági) hányad: ____________ 

Lakóhelye/székhelye: ______________________________________________________________________________ 

4) Tulajdonostárs minősége    Tulajdonos   Vagyoni értékű jog jogosultja 

Neve: _________________________________________  Tulajdoni (jogosultsági) hányad: ____________ 

Lakóhelye/székhelye: ______________________________________________________________________________ 

5) Tulajdonostárs minősége    Tulajdonos   Vagyoni értékű jog jogosultja 

Neve: _________________________________________  Tulajdoni (jogosultsági) hányad: ____________ 

Lakóhelye/székhelye: ______________________________________________________________________________ 

6) Tulajdonostárs minősége    Tulajdonos   Vagyoni értékű jog jogosultja 

Neve: _________________________________________  Tulajdoni (jogosultsági) hányad: ____________ 

Lakóhelye/székhelye: ______________________________________________________________________________ 

 

VI. Felelősségem tudatában kijelentem, hogy az adatbejelentésben közölt adatok a valóságnak megfelelnek. 
       
         Kijelentem továbbá, hogy a fenti építmény egészére az adófizetési kötelezettséget vállalom. 
 
 
       __________________, _________ ______ _______      ____________________________________________ 

  helység                        év            hó   nap        adatbejelentő vagy képviselője (meghatalmazottja) 
                            aláírása 
 
      Meghatalmazott esetén: 

 az Adóhatósághoz bejelentett, az adatbejelentés aláírására jogosult állandó meghatalmazott 
 meghatalmazott (meghatalmazás csatolva) 
 Adóhatósághoz bejelentett pénzügyi képviselő 

 

V.  Előző tulajdonosok adatai   Következő tulajdonosok adatai 
 (adókötelezettség keletkezése esetén) (adókötelezettség megszűnése esetén) 
 

1) Tulajdonostárs minősége    Tulajdonos   Vagyoni értékű jog jogosultja 

Neve: _________________________________________  Tulajdoni (jogosultsági) hányad: ____________ 

Lakóhelye/székhelye: ______________________________________________________________________________ 

2) Tulajdonostárs minősége    Tulajdonos   Vagyoni értékű jog jogosultja 

Neve: _________________________________________  Tulajdoni (jogosultsági) hányad: ____________ 

Lakóhelye/székhelye: ______________________________________________________________________________ 

 


