
BEVALLÁS 
a magánszemély kommunális adójáról 

Lakás utáni adókötelezettség megállapításához Mór Városi Önkormányzat 54/2015. (XII.2.) Ök. rendelete  alapján 
(Helyrajzi számonként külön-külön kell bevallást benyújtani.)

I. Bevallás fajtája Megállapodás alapján benyújtott bevallás Nem megállapodás alapján benyújtott bevallás

II. Bevallás benyújtásának oka
Adókötelezettség keletkezése Változás bejelentése Adókötelezettség megszűnése
Változás jellege: Változás jellege:Változás jellege:

III. Adókötelezettséget érintő változás II. pont szerinti időpontja:              év hó   nap

IV. Ingatlan

 város/község1. Címe:
közterület közt. jelleg  hsz.  ép.  lh.  em.  ajtó

2. Helyrajzi száma: / / /

3. Az egy helyrajzi számon található lakások száma:  db

Űrlapot készítette: Komunáldata Kft. www.komdat.hu ver.:151111

4. A lakás hasznos alapterülete:  60 m2 alatt  60-120 m2 között  120 m2 felett

5. Nyilatkozat  adómentességre való jogosultságról:  A lakás komfort nélküli.

 A bevallás benyújtója az adóév első napjáig a 70. életévét betöltötte és

Új tulajdonos neve:

Új tulajdonos címe:

Előző tulajdonos neve:

Előző tulajdonos címe:

Az adóhatóság tölti ki!

Évi adótétel Kód Tulajdoni 
hányad Mentesség Fizetendő 

évi adó Azonosító

Adóalany neve:

egyedülálló.

 új ingatlan
 ingatlan szerzése
 vagyoni értékű jog alapítása
 vagyoni értékű jog megszűnése
 bérleti jog alapítása

 a telek művelés alól kivett területként

 adóbevezetés

 mező-, erdőgazdasági művelés alatt álló

való ingatlan-nyilvántartási átvezetése

belterületi földnek minősülő telek esetében 
a telek tényleges mezőgazdasági művelésének 
a megszüntetése

művelési ágának ingatlan-
nyilvántartási átvezetése 

 belterületi telek esetében a telek

 belterületi telek esetében a
 bérleti jog megszűnése
 vagyoni értékű jog megszűnése
 vagyoni értékű jog alapítása
 ingatlan elidegenítése
 ingatlan megszűnése

mezőgazdasági művelésének 
megkezdése



3. Bevallásbenyújtó neve:

4. Születési helye: város/község, ideje:  év           hó           nap

5. Anyja születési családi és utóneve:

6. Adóazonosító jele:

 város/község8. Levelezési címe:

közterület közt. jelleg  hsz.  ép.  lh.  em.  ajtó

9. Telefonszáma: , e-mail címe:

 kezelői jog  vagyonkezelői jog
 haszonélvezeti jog  használat joga
 (tartós) földhasználat joga

V. Bevallás benyújtója
1. Bevallásbenyújtó minősége:

Jog jellege:

 Tulajdonos  Vagyoni értékű jog jogosítottja

2.Tulajdoni (jogosultsági) hányad: /

Űrlapot készítette: Komunáldata Kft. www.komdat.hu ver.:151111

 város/község7. Lakóhelye:

közterület közt. jelleg  hsz.  ép.  lh.  em.  ajtó

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

helység év hó nap

az adózó vagy képviselője (meghatalmazottja) aláírása

1. Jelen adóbevallást ellenjegyzem:

 az adóhatósághoz bejelentett, a bevallás aláírására jogosult állandó meghatalmazott

2. Adótanácsadó, adószakértő vagy okleveles adószakértő neve:

 meghatalmazott (meghatalmazás csatolva)

3. Adóazonosító száma:

4. Bizonyítvány / igazolvány száma:

 adóhatósághoz bejelentett pénzügyi képviselő: 

5. Jelölje X-szel:


BEVALLÁS
a magánszemély kommunális adójáról
Lakás utáni adókötelezettség megállapításához Mór Városi Önkormányzat 54/2015. (XII.2.) Ök. rendelete  alapján
(Helyrajzi számonként külön-külön kell bevallást benyújtani.)
I. Bevallás fajtája
Bevallás fajtája
Bevallás fajtája - mező kitöltése kötelező!
II. Bevallás benyújtásának oka
Bevallás benyújtásának oka
Bevallás benyújtásának oka - mező kitöltése kötelező!
Változás jellege:
Változás jellege:
Változás jellege:
III. Adókötelezettséget érintő változás II. pont szerinti időpontja:
	            év	hó	  nap
IV. Ingatlan
3. Az egy helyrajzi számon található lakások száma:
Űrlapot készítette: Komunáldata Kft. www.komdat.hu
ver.:151111
4. A lakás hasznos alapterülete:
Lakás hasznos alapterülete - mező kitöltése kötelező!
5. Nyilatkozat  adómentességre való jogosultságról:
Az adóhatóság tölti ki!
Évi adótétel
Kód
Tulajdoni hányad
Mentesség
Fizetendő évi adó
Azonosító
egyedülálló.
Adókötelezettség keletkezés jellege
való ingatlan-nyilvántartási átvezetése
belterületi földnek minősülő telek esetében
a telek tényleges mezőgazdasági művelésének
a megszüntetése
művelési ágának ingatlan-nyilvántartási átvezetése 
Adókötelezettség megszűnésének jellege
mezőgazdasági művelésének megkezdése
 év           hó           nap
C:\Documents and Settings\Kovács Szilvia\Asztal\pm_rendelet_szerinti_nyomt\nyil.jpg
Vagyoni értékű jog jellege
V. Bevallás benyújtója
1. Bevallásbenyújtó minősége:
Jog jellege:
Bevallásbenyújtó minősége - mező kitöltése kötelező!
Bevallásbenyújtó minősége
Űrlapot készítette: Komunáldata Kft. www.komdat.hu
ver.:151111
VII. Felelősségem tudatában kijelentem, hogy a bevallásban közölt adatok a valóságnak megfelelnek.
az adózó vagy képviselője (meghatalmazottja) aláírása
5. Jelölje X-szel:
8.0.1291.1.339988.308172
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