Eger Megyei Jogú Város Önkormányzati Adóhatóság
„EGER2031” számú ÉPÍTMÉNYADÓ ADATBEJELENTŐ lapja
az épület, épületrész utáni építményadóról
FŐLAP
Benyújtandó az épület, épületrész (építmény) fekvése szerint Eger Megyei Jogú Város Önkormányzat Adóhatóságához
Helyrajzi számonként külön-külön kell adatbejelentést benyújtani
I. Az adatbejelentés fajtája

_ Nem megállapodás alapján benyújtott adatbejelentés

Megállapodás alapján benyújtott adatbejelentés1

1
Valamennyi tulajdonos által írásban megkötött és az adóhatósághoz benyújtott megállapodásban a tulajdonosok az adóalanyisággal kapcsolatos
jogokkal és kötelezettségekkel egy tulajdonost is felruházhatnak. A megállapodást az önkormányzat által rendszeresített EGER20M számú nyomtatványon
kell benyújtani.

II. Az adatbejelentő adatai
Az adatbejelentő családi neve:___________________________________________________________________________________________________
Az adatbejelentő utóneve 1.:_______________________________________ Az adatbejelentő utóneve 2.:_____________________________________
Az adatbejelentő születési családi neve:___________________________________________________________________________________________
Az adatbejelentő születési utóneve 1.:______________________________ Az adatbejelentő születési utóneve 2.:_______________________________
Születési helye: _________________________________________város/község, ideje: ____________ év _____________________ hó __________ nap
Anyja születési családi neve: ___________________________________________________________________________________________________
Anyja születési utóneve 1.:________________________________________ Anyja születési utóneve 2.:______________________________________
Adóazonosító jele: _____________________________

Adószáma: ______________________

Statisztikai számjele: _________________________

- ________ - _______ - ____

Pénzintézeti számlaszáma: _____________________

- _______________ - _______________

Illetősége:

_ Belföldi

- ________ - ____

_ Külföldi: _____________________________ ország (az „EGER19KF” lap csatolása szükséges)

Székhelye, lakóhelye: _____________________________________________________________________________________________ város/község
_________________________________________ közterület _____________ közterület jelleg _________ hsz. ____ ép. ____ lh. _____ em. _____ ajtó
Levelezési címe: __________________________________________________________________________________________________ város/község
_________________________________________ közterület _____________ közterület jelleg _________ hsz. ____ ép. ____ lh. _____ em. _____ ajtó
Az adatbejelentést kitöltő neve (ha eltér az adatbejelentőtől, vagy szervezet esetén):________________________________________________________
Telefonszáma:___________________________________, elektronikus levelezési cím:_____________________________________________________

III. Az adatbejelentő tulajdonjoga, vagyoni értékű joga
1.

Az adatbejelentő tulajdonos

_

tulajdoni hányada:

______ / _______

2.

Az adatbejelentő vagyoni értékű jog jogosítottja

_

jogosultsági hányada:

______ / _______

3.

Az adatbejelentő vagyoni értékű jogának jellege:
_ kezelői jog

_ vagyonkezelői jog

_ haszonélvezeti jog

_ használat joga

IV. Építmény címe
1. Cím: _________________________________________________________________________________________________________ város/község
_____________________________________ közterület _________ közterület jelleg __________ hsz. _____ ép. ______ lh. _______ em. _______ ajtó
2. Helyrajzi száma: _____________/_____________/_____________/_____________
3. Az ingatlanon lévő adótárgyak (épületek, épületrészek) száma _______db
3.1 A lakásról, üdülőről szóló „A” betétlapok száma: _______db

3.2. A kereskedelmi egységről (szállásépületről),
az egyéb nem lakás céljára szolgáló építményről
szóló „B” jelű betétlapok száma:
_______db

IV/A. Tulajdonostársak
1.) Tulajdonostárs minősége

_ Tulajdonos

_ Vagyoni értékű jog jogosultja

Neve _______________________________________________________

Tulajdoni (jogosultsági) hányad: _________________

Születési helye: ______________________________________város/község, ideje: __________ év __________________ hó _______ nap
Anyja születési családi és utóneve: ____________________________________________________________________________________
Lakóhelye/székhelye: ______________________________________________________________________________________________
2.) Tulajdonostárs minősége

_ Tulajdonos

_ Vagyoni értékű jog jogosultja

Neve _______________________________________________________

Tulajdoni (jogosultsági) hányad: _________________

Születési helye: ______________________________________város/község, ideje: __________ év __________________ hó _______ nap
Anyja születési családi és utóneve: ____________________________________________________________________________________
Lakóhelye/székhelye: _______________________________________________________________________________________________
3.) Tulajdonostárs minősége

_ Tulajdonos

_ Vagyoni értékű jog jogosultja

Neve _______________________________________________________

Tulajdoni (jogosultsági) hányad: _________________

Születési helye: ______________________________________város/község, ideje: __________ év __________________ hó _______ nap
Anyja születési családi és utóneve: ____________________________________________________________________________________
Lakóhelye/székhelye: _______________________________________________________________________________________________
4.) Tulajdonostárs minősége

_ Tulajdonos

_ Vagyoni értékű jog jogosultja

Neve _______________________________________________________

Tulajdoni (jogosultsági) hányad: _________________

Születési helye: ______________________________________város/község, ideje: __________ év __________________ hó _______ nap
Anyja születési családi és utóneve: ____________________________________________________________________________________
Lakóhelye/székhelye: _______________________________________________________________________________________________
5.) Tulajdonostárs minősége

_ Tulajdonos

_ Vagyoni értékű jog jogosultja

Neve _______________________________________________________

Tulajdoni (jogosultsági) hányad: _________________

Születési helye: ______________________________________város/község, ideje: __________ év __________________ hó _______ nap
Anyja születési családi és utóneve: _____________________________________________________________________________________
Lakóhelye/székhelye: _______________________________________________________________________________________________

V.

_ Előző tulajdonosok adatai
1.) Tulajdonostárs minősége

_ Következő tulajdonosok adatai

_ Tulajdonos

_ Vagyoni értékű jog jogosultja

Neve ______________________________________________________

Tulajdoni (jogosultsági) hányad: _________________

Születési helye: _________________________________________város/község, ideje: _________ év __________________ hó ______ nap
Anyja születési családi és utóneve: _____________________________________________________________________________________
Lakóhelye/székhelye: ________________________________________________________________________________________________
2.) Tulajdonostárs minősége

_ Tulajdonos

_ Vagyoni értékű jog jogosultja

Neve ______________________________________________________

Tulajdoni (jogosultsági) hányad: _________________

Születési helye: _________________________________________város/község, ideje: _________ év __________________ hó ______ nap
Anyja születési családi és utóneve: _____________________________________________________________________________________
Lakóhelye/székhelye: ________________________________________________________________________________________________

VI. Felelősségem tudatában kijelentem, hogy az adatbejelentésben szereplő adatok a valóságnak megfelelnek.

_____________________________
helység

_____

____

__

év

hó

nap

___________________________________________________
adatbejelentő vagy képviselője (meghatalmazottja) aláírása

_ V/1. Az önkormányzati adóhatósághoz bejelentett, az adóbejelentés aláírására jogosult
állandó meghatalmazott:
_ V/2. Meghatalmazott (meghatalmazását csatolva)
_ V/3.Az önkormányzati adóhatósághoz bejelentett pénzügyi képviselő:_

