
 

Pókaszepetki Közös Önkormányzati Hivatal         Iktatószám: __________ / 20__ 
8932 Pókaszepetk, Arany J. u. 6.       
Tel.: 92/584-006                                   Beérkezett: __________ 
 

 
 

Bevallási határidő: az adókötelezettség keletkezésétől  

számított 15. nap. 

 
         Adózó azonosító száma:__________ 

ADÓBEVALLÁS 
magánszemély kommunális adójáról 

 
A magánszemélyek 20___. évi kommunális adójának megállapításához, a helyi adókról szóló módosított 1990. évi C. törvény  

és Kemendollár Község Önkormányzat Képviselő-testületének 8/2015. (VIII.10.) számú rendelete alapján. 

Helyrajzi számonként külön-külön kell bevallást benyújtani 

 
 

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 ingatlan                  ingatlan megszűnése 

          ingatlan szerzése                 ingatlan elidegenítése 

          vagyoni értékű jog alapítása                vagyoni értékű jog alapítása 

          vagyoni értékű jog megszűnése                vagyoni értékű jog megszűnése 

          bérleti jog alapítása                 bérleti jog megszűnése 

          földrészlet belterületbe vonása                földrészlet külterületbe sorolása 

          adóbevezetés 

III. Adókötelezettség keletkezésének, változásának, megszűnésének időpontja: 20___év _______hó ___nap 
 
IV.  Ingatlan:  
1. Címe: _________________________, _______________________utca _______hsz .______ép/lh .____ em/ajtó  
 
2. Helyrajzi száma: __________________________ 
 
3. Az egy helyrajzi számon található adótárgyak fajtája és darabszáma: 

  Lakás     db ebből____________________címen mentes  db 

  Családi ház     db ebből____________________címen mentes  db 

  Garázs     db ebből____________________címen mentes  db 

  Egyéb nem lakás célú építmény   db ebből____________________címen mentes  db 

  Telek                ________________________címen mentes  

  Nem magánszemély tulajdonában lévő lakás bérleti joga ________________________címen mentes  

 
4. Önkormányzati rendeleti adókedvezmény: ____________________________________________________ címen 
 
V. Bevallás benyújtója  
1. Bevallásbenyújtó minősége: 

  Tulajdonos   Vagyoni értékű jog jogosítottja     Bérlő 

    Jog jellege:  Kezelői jog    Vagyonkezelői jog 

           Haszonélvezeti jog   Használat joga 

           (tartós) földhasználat joga 

 
2. Tulajdoni (jogosultsági) hányad:_____________ 



 

3. Adóalany neve: _______________________________  

születéskori neve _________________________________________ 

4. Születési helye:_____________________________________város/község, ideje: __________év _________hó ______nap 

5. Anyja születési családi és utóneve:_______________________________________________________________________ 

6. Adóazonosító jele:_______________________________     Adószáma____________________-________-_________ 

7.Lakóhelye: ______________________________község/város ____________________utca __________ hsz.  

____ ép .__ lh. ___ em .____ajtó   

8. Levelezési címe:____________________község/város _____________utca _____________ hsz./ép/lh/em/ajtó 

 
9. Telefonszáma:________________________________, e-mail címe:____________________________________________ 
 

VI. A megnevezett adóalany mellett, az ingatlan nyilvántartása bejegyzett tulajdonostársak: 
 

                         Neve                           Címe       Adóazonosító jele Tul. hányad 

 
 

   

 
 

   

 
 

   

 
 

   

 

Szerzés esetén: előző tulajdonos neve: _________________________________________________ 

 címe: _________________________________________________ 

Eladás esetén:        új tulajdonos neve: _________________________________________________ 

 címe:_________________________________________________ 

 
 
VII. Megállapodás: 
 
Alulírott tulajdonosok és/vagy vagyoni értékű jog jogosítottak kijelentjük, hogy IV. pont szerinti ingatlan vonatkozásában az 
adóval kapcsolatos kötelezettségeket a V. pont szerinti személy teljesíti, illetve az adóval kapcsolatos jogokat gyakorolja. 

 
 

__________________________  ___________________________  __________________________ 
                 aláírás                     aláírás                    aláírás 
 
__________________________  ___________________________  __________________________ 
                 aláírás                     aláírás                    aláírás 
 
 
Valamennyi tulajdonostárs (haszonélvező) aláírása. 

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

 
 

Kelt: _________________ ,  20_____év ___________hó ______nap 
 

 

_________________________________________________ 
a bevallásbenyújtó vagy képviselője 

(meghatalmazottja) aláírás 
 


