BEVALLÁS
a telekadóról, alapterület szerinti adózás esetén
Fılap
Benyújtandó Sándorfalva Város Önkormányzat illetékességi területén lévı telkekrıl.
Helyrajzi számonként külön-külön kell bevallást benyújtani.
Sándorfalva Város Önkormányzat Adócsoport
6762 Sándorfalva, Szabadság tér 1. Tel: 62/572-968 Fax: 62/572-976

Az adóhatóság tölti ki!
Benyújtás, postára adás napja:

év

hónap

nap
átvevı aláírása

Az őrlap mezıit kérjük nyomtatott nagybetőkkel, olvashatóan kitölteni!
I. Bevallás fajtája:

Megállapodás alapján benyújtott bevallás

Nem megállapodás alapján benyújtott bevallás

II. Bevallás benyújtásának oka:
Adókötelezettség keletkezése
Változás jellege:
Új telek

Változás bejelentése
Változás jellenge:

Adókötelezettség megszőnés
Változás jellege:
Ingatlan megszőnés

Ingatlan szerzése

Ingatlan elidegenítés

Vagyoni értékő jog alapítása

Vagyoni értékő jog alapítása

Vagyoni értékő jog megszőnése

Vagyoni értékő jog megszőnése

Adóbevezetés

Épülettel való beépítés

Adóalap-megállapítás változás

Belterületi telek mezıgazdasági

Épület megsemmisülése, lebontása

mővelésének megkezdése

Mezı-, erdıgazdasági mővelés alatt álló belterületi

Termıföld mezıgazdasági mővelésének

telek mővelésének befejezése

megkezdése

Termıföld mezıgazdasági mővelésének befejezése

Tanyaként nyilvántartott ingatlanhoz

Tanyaként nyilvántartott ingatlanhoz tartozó

tartozó földterület mezıgazdasági

földterület mezıgazdasági mővelésének befejezése

mővelésének megkezdése

III. Az adókötelezettség keletkezésének, változásának, megszőnésének idıpontja:
év

hónap

nap

IV. Telek:
város
község

1. Címe:
közterület
neve

közterület
jellege

hsz.

ép.

lh.

em.

ajtó

2. Helyrajzi száma:
V. Bevallás benyújtója:
1. Bevallás benyújtó minısége:

Tulajdonos

Vagyoni értékő jog jogosítottja
Jog jellege:

kezelıi jog
vagyonkezelıi jog
haszonélvezeti jog
használat joga

2. Tulajdoni (jogosultsági) hányad:

/

3. Bevallást benyújtó neve (cégneve):
4. Születési helye, ideje:

év

hónap

nap

5. Születéskori név:
6. Anyja születési családi és utóneve:
7. Adóazonosító jele:

Adószáma:
város
község

8. Lakóhelye, székhelye:
közterület
neve

közterület
jellege

hsz.

ép.

lh.

em.

9. Levelezési címe:
közterület
neve

10. Telefonszáma:

ajtó
város
község

közterület
jellege

11. E-mail címe:

hsz.

ép.

lh.

em.

ajtó

VI. Telek általános jellemzıi:
1. A telek teljes területe:

m2

2. A telekbıl épülettel lefedett terület:

m2

3. A telekadó hatálya alá tartozó telekrész (1.-2.):

m2

VII. Törvényi mentesség:
Az épület, épületrész hasznos alapterületével egyezı nagyságú telekrész:

m2

Az erdı mővelési ágban nyilvántartott belterületi telek.
Az építési tilalom alatt álló telek adóköteles területének 50 %-a.
VIII. Önkormányzati rendeleti mentességek, kedvezmények:
Mentes az adó alól az a telek, amelyen olyan épület található, ami után tulajdonosa építményadó fizetésére köteles.
IX. Felelısségem tudatában kijelentem, hogy a bevallásban közölt adatok a valóságnak megfelelnek.
,

év

hónap

nap

helység

a bevallást benyújtója vagy képviselıje (meghatalmazottja) aláírása

