
BEVALLÁS 
A TELEKADÓRÓL, alapterület szerinti adózás esetében 

(Benyújtandó Kesztölc község adóhatóságához.) 
I. Bevallás benyújtója  

 1. Bevallásbenyújtó neve:___________________________________ Cégneve:_____________________________________________ 

 2. Születési helye: ___________________________város/község, ideje: 

 év  hó  nap  ____________________________________________________ 

 3. Anyja születési családi és utóneve: 

_____________________________________________________ 

 

 4. Adóazonosító jele:___________________________________  Adószáma:___________________________________________ 

 5.Lakóhelye:  ________________________________ 

__________________________________________város/község 

Székhelye:  __________________________________ 

__________________________________________város/község 

____________________________________________ közterület 

__________ közterület jelleg _______ hsz. ___ ép. ___ lh. ___ em. ___ 

ajtó 

 ____________________________________________ közterület 

 __________ közterület jelleg _______ hsz. ___ ép. ___ lh. ___   

 em. ___ ajtó 

6. Levelezési címe:  _________________________________________________________________ város/község 

______________________________________ közterület __________ közterület jelleg _______ hsz. ___ ép. ___ lh. ___ em. ___ ajtó 

 7. Telefonszáma:___________________________________ e-mail címe: ________________________________________________ 

II. Telek  

Bevallásbenyújtó minősége:   

 Tulajdonos                   � Vagyoni értékű jog jogosítottja  

          Jog jellege: kezelői jog/ vagyonkezelői jog/haszonélvezeti jog/ használat joga/(tartós) földhasználat joga 

1. Címe: KESZTÖLC, ____________________________________    közterület ____________________________közterület jelleg ____hsz. 

         2.Helyrajzi száma: _______ / _______    3.  Telek teljes területe ____________m2        4. Tulajdoni (jogosultsági) hányad:_______ / _______ 

II. Telek  

Bevallásbenyújtó minősége:   

 Tulajdonos                   � Vagyoni értékű jog jogosítottja  

          Jog jellege: kezelői jog/ vagyonkezelői jog/haszonélvezeti jog/ használat joga/(tartós) földhasználat joga 

2. Címe: KESZTÖLC, ____________________________________    közterület ____________________________közterület jelleg ____hsz. 

         2.Helyrajzi száma: _______ / _______    3.  Telek teljes területe ____________m2        4. Tulajdoni (jogosultsági) hányad:_______ / _______ 

II. Telek  

Bevallásbenyújtó minősége:   

 Tulajdonos                   � Vagyoni értékű jog jogosítottja  

          Jog jellege: kezelői jog/ vagyonkezelői jog/haszonélvezeti jog/ használat joga/(tartós) földhasználat joga 

3. Címe: KESZTÖLC, ____________________________________    közterület ____________________________közterület jelleg ____hsz. 

         2.Helyrajzi száma: _______ / _______    3.  Telek teljes területe ____________m2        4. Tulajdoni (jogosultsági) hányad:_______ / _______ 

II. Telek  

Bevallásbenyújtó minősége:   

 Tulajdonos                   � Vagyoni értékű jog jogosítottja  

          Jog jellege: kezelői jog/ vagyonkezelői jog/haszonélvezeti jog/ használat joga/(tartós) földhasználat joga 

4. Címe: KESZTÖLC, ____________________________________    közterület ____________________________közterület jelleg ____hsz. 

         2.Helyrajzi száma: _______ / _______    3.  Telek teljes területe ____________m2        4. Tulajdoni (jogosultsági) hányad:_______ / _______ 

 



II. Telek  

Bevallásbenyújtó minősége:   

 Tulajdonos                   � Vagyoni értékű jog jogosítottja  

          Jog jellege: kezelői jog/ vagyonkezelői jog/haszonélvezeti jog/ használat joga/(tartós) földhasználat joga 

5. Címe: KESZTÖLC, ____________________________________    közterület ____________________________közterület jelleg ____hsz. 

         2.Helyrajzi száma: _______ / _______    3.  Telek teljes területe ____________m2        4. Tulajdoni (jogosultsági) hányad:_______ / _______ 

 
 
III. Mentességek, kedvezmények                                      
1. Önkormányzati rendelet szerinti mentesség magánszemély adóalanyok esetében: 

 az ingatlan nyilvántartás szerint használatbavételi engedéllyel rendelkező építménnyel beépített ingatlan teljes területe 
 az az ingatlan, melynek területe nem haladja meg az 500 m2-t. 

 
 
IV. Felelősségem tudatában kijelentem, hogy a bevallásban közölt adatok a valóságnak megfelelnek. 

 
 _____________________________ 

helység 

 
év hó nap 

 
 _________________________________________ 

a bevallásbenyújtója vagy képviselője 
(meghatalmazottja) aláírása 

1. A jelen adóbevallást ellenjegyzem: ___________________________         Az adóhatósághoz bejelentett, a bevallás aláírására jogosult állandó  

2. Adótanácsadó, adószakértő vagy okleveles adószakértő neve: _____________________________________________________meghatalmazott 

__________________________________________________________        Meghatalmazott és meghatalmazását csatolta 

3. Adóazonosító száma: ______________________________________        Az aláíró az adóhatósághoz bejelentett pénzügyi képviselő 

4. Bizonyítvány / igazolvány száma: ____________________________ 

 


