Gyomaendrőd Város Önkormányzat
Gyomaendrődi Közös Önkormányzati Hivatal
5500 Gyomaendrőd, Selyem út 124.
Tel: 66/386-122, Fax: 66/283-288
E-mail: onkormanyzat@gyomaendrod.hu ; ado@gyomaendrod.hu

BEVALLÁS
az építményadóról

FŐLAP
(Benyújtandó az ingatlan fekvése szerinti települési önkormányzat, fővárosban a kerületi önkormányzat
adóhatóságához. 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 jellege:

 Változás bejelentése

 Adókötelezettség megszűnése

Változás jellege:

Változás jellege:

 Új építmény
 Adóalap-megállapítás
 Építmény szerzése
változás
 Vagyoni értékű jog alapítása  Egyéb:
 Vagyoni értékű jog megszűnése __________________
 Adóbevezetés

 Építmény megszűnése
 Építmény elidegenítése
 Vagyoni értékű jog alapítása
 Vagyoni értékű jog
megszűnése

III. Ingatlan
1. Címe: 550 Gyomaendrőd

város ______________________________________________ közterület

___________________ közterület jelleg __________ hsz. ________ ép. ________ lh. ________ em. _______ ajtó

2. Helyrajzi szám: ____________/_________/_________/________
3. Egy helyrajzi számon található adótárgyak (épületek, épületrészek) száma:
lakás
kereskedelmi egység
egyéb nem lakás céljára szolgáló épület
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üdülő
szállásépület

IV. Bevallás benyújtója
1. Bevallásbenyújtó minősége:

 Tulajdonos

 Vagyoni értékű jog jogosítottja
Jog jellege:kezelői jog
vagyonkezelői jog
haszonélvezeti jog
használat joga
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2. Tulajdoni (jogosultsági) hányad: ____________________
3. Bevallásbenyújtó neve, születési neve (cégneve): ____________________________________________
____________________________________________________________________________________
4. Születési helye: ___________________________város/község, ideje: évhónap
5. Anyja születési családi és utóneve: ____________________________________________________
6. Adóazonosító jele: 

Adószáma: --

Statisztikai számjele: ----
7. Illetősége:  Belföldi

 Külföldi: ___________________________________________ ország

8. Székhelye/Lakóhelye:

_____________________________város/község

____________________________ közterület ___________ közterület jellege _______________ hsz.
_________ ép. _______ lh. ______ em. ______ ajtó
9. Telefonszáma: ______________________ E-mail címe: ___________________________________
10. Levelezési címe: _______________________________________________város/község
____________________________ közterület ___________ közterület jellege _______________ hsz.
_________ ép. _______ lh. ______ em. ______ ajtó

V. Felelősségem tudatában kijelentem, hogy a bevallásban közölt adatok a valóságnak megfelelnek:
______________________________ , .
helység

év

.. _____________________
hó

nap

az adózó vagy képviselője
(meghatalmazottja) aláírása

1. Jelen adóbevallást ellenjegyzem: ________________________________________________________
2. Adótanácsadó, adószakértő vagy okleveles adószakértő neve: _________________________________
3. Adóazonosító száma: _________________________________________________________________
4. Bizonyítvány / igazolvány száma: _______________________________________________________
5. Jelölje X-szel:

 az adóhatósághoz bejelentett, a bevallás aláírására jogosult állandó meghatalmazott
 meghatalmazott (meghatalmazás csatolva)
 adóhatósághoz bejelentett pénzügyi képviselő

