ADÓKÖTELEZETTSÉG
/létrejötte – megszűnése/


Az 582/2004 sz., a helyi adókról és a kommunális hulladék és építkezési törmelék után fizetendő illetékekről kiadott törvény18.§, illetve e törvény későbbi kiegészítései és módosításai értelmében:


Az adott adózási évben minden jogi és természetes személy a változás bekövetkezésétől számított 30 napon belül köteles az adó kezelőjének bejelenteni azokat a változásokat, amelyek befolyásolják az ingatlanadó létrejöttével vagy megszűnésével kapcsolatos adókötelezettség feltételeit. 


NÉV:	....................................................................................................

SZEMÉLYI SZÁM/AZONOSÍTÓ  SZÁM (IČO):  .........................................................

CÍM /lakhely, székhely/	...............................................................................................................

UTCA	 .................................................................................................................................................
                                              /ahol az ingatlan található/    

AZ INGATLAN BESOROLÁSA .................................................................................................
                                                          /telek, lakás, családi ház, garázs, hétvégi ház stb./
AZ INGATLAN:
A/ korábbi tulajdonosa ........................................................................................................................
                                                /név, személyi  szám, állandó lakhely/

B/ új tulajdonos …………………........................................................................................................
                                                /név, személyi szám, állandó lakhely/



A KATASZTERI HIVATALBAN TÖRTÉNT BEJEGYZÉS IDŰPONTJA:   ..........................



––––––––––––––––––––––					––––––––––––––––––––––––
Somorja,  dátum	  						       az adózó aláírása és pecsétje 





Mellékelve: 
- az ingatlan átruházásának a kataszterbe való bejegyzését igazoló pecséttel ellátott okmány fénymásolata (adásvételi szerződés, ajándékozási szerződés, örökösödési határozat stb.)   
- a tulajdonlap fénymásolata



A telek, építmény, lakás, nem lakáscélokat szolgáló helyiség társtulajdonosainak nyilatkozata  


Az 582/2004 sz., a helyi adókról és a kommunális hulladék és építkezési törmelék után fizetendő illetékekről kiadott törvény értelmében az adófizető:

1/ nyilatkozatot adhat ki arról, hogy a több személy közös tulajdonában levő ingatlan (telek, építmény, stb.) adókötelezettségével kapcsolatban a társtulajdonosok nevében az egyik társtulajdonos fog eljárni. Ezt a nyilatkozatot az alábbi, NYILATKOZAT c. nyomtatványon teheti meg,
vagy

2/ az adóbevallást csak saját tulajdonrészére vonatkozóan teszi meg.
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 
N Y I L A T K O Z A T
Az ingatlan társtulajdonosai:
- telek /cím, a parcella besorolása és száma/ ........................................................................................

...............................................................................................................................................................

- építmény /cím, a parcella besorolása  és száma/...............................................................................

...............................................................................................................................................................

- lakás, nem lakáscélokat szolgáló helyiség  /cím,   parcellaszám ……………..……...

……………………………………………………………………………………….………….……. 

...............................................................................................................................................................

Társtulajdonosok (név és cím):						Aláírás:

.......................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................

Beleegyezünk, hogy a társtulajdonosok nevében az adóbevallást benyújtsa  és az adókötelezettséget az alulírott társtulajdonos intézze: 

.....................................................................................................        .........................................
	
										aláírás
Somorja, dátum  ..........................................




