Eger Megyei Jogú Város Önkormányzati Adóhatóság
„AEB21”
Kérelem adó- és értékbizonyítvány kiállításához
I. Adó és értékbizonyítványt kérelmező adatai:
1. Neve:_________________________________________________________________________________________________
2. Születési neve:__________________________________________________________________________________________
3. Születési helye: ________________________________város/község, ideje: _________ év ______________ hó ________ nap
4. Anyja születési családi és utóneve: __________________________________________________________________________
5. Adóazonosító jele: _________________________

Adószáma: ____________________ - ______ - ____

6. Székhelye, lakóhelye: ________________________________________________________________________ város/község
___________________________ közterület ____________ közterület jelleg _________ hsz. ___ ép. ___ lh. ____ em. ____ ajtó
7. Levelezési címe: _____________________________________________________________________________ város/község
__________________________ közterület ____________ közterület jelleg _________ hsz. ___ ép. ___ lh. ____ em. ____ ajtó
8. Kérelmező / képviselő telefonszáma: ____________________________________
9. Kérelmező e-mail címe: ______________________________________________
10. Előzmény információ: ______________________________________________
II. Ingatlan adatai
1. Címe: ______________________________________________________________________________________ város/község
_______________________ közterület ________ közterület jelleg ________ hsz. _____ ép. ______ lh. _______ em. _____ ajtó
2. Helyrajzi száma: _____________/_____________/_____________/_____________
3. Tulajdoni lap szerint megnevezése: _________________________________________________________________________
4. Az ingatlannal kapcsolatos egyéb megjegyzés (megközelíthetőség, földútkapcsolat esetén szilárd burkolatú úttól való távolság,
övezet jellege, belterülettől való távolság, közművesítettség, stb.):
_____________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________
III. Adó- és értékbizonyítvány felhasználásának célja:
__ hagyatéki eljárás
__ gyámügyi eljárás
__ bírósági végrehajtással összefüggésben
__ egyéb: _____________________________________

IV. Az adó- és értékbizonyítvány felhasználási helye:
1. Hatóság/egyéb megnevezése:
___________________________________________________________________________________________________
2. Gyámügyi eljárásban történő felhasználás esetén a gyámügyi eljárással érintett személy (kiskorú, gondnokolt) adatai:
Neve: ______________________________________________________________________________________________
Születési helye: ________________________________város/község, ideje: _________ év ______________ hó ________ nap
Székhelye, lakóhelye: ________________________________________________________________________ város/község
___________________________ közterület ____________ közterület jelleg _________ hsz. ___ ép. ___ lh. ____ em. ____ ajtó

V. A közigazgatási hatósági illeték fizetésével kapcsolatos nyilatkozat
__

Az adó- és értékbizonyítvány kiállítása az illetékekről szóló 1990. évi XCIII. törvény 1. számú melléklet III. pont 1.

alpontja alapján illetékköteles. A kérelem benyújtásakor Eger MJV Önkormányzatának Közigazgatási Hatósági Eljárási
Illetékbeszedési Számlája (12033007-00102883-04700007) javára a 4.000 Ft azaz Négyezer forint összegű illetéket
______ év ___________ hó ____ nappal megfizettem.
__ Az adó- és értékbizonyítvány kiállítása az illetékekről szóló 1990. évi XCIII. törvény 2. számú melléklete alapján
illetékmentes.
Ilyen többek között a gyámhatóság előtt kezdeményezett eljárás, valamint az önálló bírósági végrehajtónak az általa
lefolytatott bírósági végrehajtási eljárással összefüggésben kezdeményezett eljárása.
VI. A kérelemhez csatolt dokumentumok: (a kérelemben érintett ingatlan tulajdoni lapja, szerződés másolat, meghatalmazás):
_____________________________________________________________________________________________________

________________________
helység

_______
év

______________
hó

____
nap

___________________________________________________________
az igénylő vagy képviselője aláírása

