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ADATBEJELENTÉS 

 
a települési adóról 

 
Benyújtandó az illetékes települési önkormányzati adóhatóságnak. 

 
(Helyrajzi számonként külön-külön kell az adatbejelentést benyújtani!) 

 
 
I. Az adatbejelentés fajtája: 

□ Nem megállapodás alapján benyújtott adatbejelentés □ 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 a „MEGÁLLAPODÁS adózással 
kapcsolatos kötelezettségekről és jogokról” című nyomtatványon lehet megtenni. 
 
II. Az adatbejelentő adatai 
 
1. Viselt név 

1.1. Családi név:  ________________________________  1.2. Utónév:  ______________________________________  
1.3. Utónév: ____________________________________  1.4. Utónév:  ______________________________________  
 

2. Születési név 
2.1. Családi név:  ________________________________  2.2. Utónév:  ______________________________________  
2.3. Utónév: ____________________________________  2.4. Utónév:  ______________________________________  
 

3. Anyja születési neve 
3.1. Családi név:  ________________________________  3.2. Utónév:  ______________________________________  
3.3. Utónév: ____________________________________  3.4. Utónév:  ______________________________________  
 

4. Születési hely: __________________________________  város/község 
 

5. Születési idő: _________ év ______________ hó _____  nap 
 
6. Cég, szervezet, civil szervezet elnevezése:  ______________________________________________________________  

 
7. Adóazonosító jel:  _______________________________  

 
8. Adószám:  _________________________ - ____ - ____  

 
9. Statisztikai számjel:  _________________ - __________ - ____ - _____  

 
10. Civil szervezet nyilvántartási száma:  _____ - _____ - _________________  

 
11. Bankszámlaszáma:  ____________________ - _____________________ - ____________________  

 
12. Lakóhely, székhely: ________ irányítószám _____________________________________________város/község 

 
________________________ közterület _________közterület jelleg ____ hsz. ____ ép. ____ lh. ____em. ____ajtó 

13. Levelezési cím:         ________ irányítószám _____________________________________________város/község 
 
________________________ közterület _________közterület jelleg ____ hsz. ____ ép. ____ lh. ____em. ____ajtó 

14. Az adatbejelentést kitöltő neve (ha eltér az adatbejelentőtől vagy szervezet esetén):  _______________________________  
 

15. Telefonszám:  __________________________________  16. E-mail cím:  ___________________________________  
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III. Az adatbejelentő tulajdonjoga, vagyoni értékű joga 
 

□ Az adatbejelentő tulajdonos, tulajdoni hányada: ______/______ 
 
□ Az adatbejelentő vagyoni értékű jog jogosítottja, a jogosultsági hányada: ______/______ 

Vagyoni értékű jogának jellege:  
□ Kezelői jog   □ Vagyonkezelői jog   □ Haszonélvezeti jog   □ Használat joga 

 
 
IV. Adókötelezettség keletkezésére okot adó körülmény és időpontja 

 
1. Új zártkerti ingatlan □ 
2. Zártkerti ingatlan szerzése □ (pl. adásvétel, öröklés, ajándékozás, elbirtoklás) 
3. Vagyoni értékű jog alapítása □ 
4. Vagyoni értékű jog megszűnése □ 
5. Adóbevezetés □ 
6. Egyéb □ :  ___________________________________________________________________________________________  
 
Adókötelezettség keletkezésére okot adó körülmény időpontja: _________ év ______________ hó _____  nap 
 
 
V. Adókötelezettség változására okot adó körülmény és időpontja 
 

1. Adóalap változása □ 
2. Egyéb □ :  ___________________________________________________________________________________________  
 
Adókötelezettség keletkezésére okot adó körülmény időpontja: _________ év ______________ hó _____  nap 
 
VI. Adókötelezettség megszűnésére okot adó körülmény és időpontja 
 

1. Zártkerti ingatlan megszűnése □ 
2. Zártkerti ingatlan elidegenítése □ (pl. adásvétel, ajándékozás) 
3. Vagyoni értékű jog alapítása □ 
4. Vagyoni értékű jog megszűnése □ 
5. Egyéb □ :  ___________________________________________________________________________________________  
 
Adókötelezettség keletkezésére okot adó körülmény időpontja: _________ év ______________ hó _____  nap 
 
 
VII. A zártkerti ingatlan címe 

 
1. Zártkerti ingatlan címe: __________ irányítószám ________________________________________város/község 

 
________________________ közterület _________közterület jelleg ____ hsz. ____ ép. ____ lh. ____em. ____ajtó 

2. Helyrajzi száma: _________/_________/_________/_________. 
 
 
VIII. A zártkerti ingatlan általános jellemzői 
 
1. Teljes területe: ___________ m2 
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IX. Az önkormányzati rendeletben rögzített adómentesség, adókedvezmény igénybevétele: 
 

1. Dömös község közigazgatási területén található építmény után az adóévet megelőző évben építményadót fizetett □ 
 
A beépített ingatlan címe: __________ irányítószám ________________________________________város/község 
 
________________________ közterület _________közterület jelleg ____ hsz. ____ ép. ____ lh. ____em. ____ajtó 

Helyrajzi száma: _________/_________/_________/_________. 
 

2. Dömös község közigazgatási területén található építmény után az adóévet megelőző évben építményadót fizetett □ 
 
A beépített ingatlan címe: __________ irányítószám ________________________________________város/község 
 
________________________ közterület _________közterület jelleg ____ hsz. ____ ép. ____ lh. ____em. ____ajtó 

Helyrajzi száma: _________/_________/_________/_________. 
 

3. Dömös község közigazgatási területén található építmény után az adóévet megelőző évben építményadót fizetett □ 
 
A beépített ingatlan címe: __________ irányítószám ________________________________________város/község 
 
________________________ közterület _________közterület jelleg ____ hsz. ____ ép. ____ lh. ____em. ____ajtó 

Helyrajzi száma: _________/_________/_________/_________. 
 
 
X. Tudomásul veszem, hogy az önkormányzati adóhatóság az adó kivetéséhez megvizsgálja a IX. pontban 

nyilatkozott építmény tekintetében az adófizetési kötelezettség teljesítését, az adót arra tekintettel állapítja meg. 
 
 
XI. Tudomásul veszem, hogy az önkormányzati adóhatóság a tárgyévi települési adó megküldése előtt a tárgyévet 

megelőző év adófizetési kötelezettségét ellenőrzi, hiány esetén új határozatot hoz. 
 
 
XII. Felelősségem tudatában kijelentem, hogy az adatbejelentésben szereplő adatok a valóságnak megfelelnek 
 
 
Dátum: ___________________helység, ___________év __________________hó _______nap 
 
 
 
 __________________________________ 
 adatbejelentő vagy képviselője aláírása 
 
 
Meghatalmazás esetén a meghatalmazás csatolása szükséges! 


