Érvényes 2013. március 01-től. Nytsz: Pü/Adó/10/2013.

TAPOLCAI KÖZÖS
ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL

Az Adóhatóság tölti ki!

  
Azonosító száma: 
__________________
Tapolca Gyulakeszi Raposka átvevő aláírása
Benyújtás, postára adás napja:

PÉNZÜGYI IRODA – ADÓCSOPORT
8300 Tapolca, Hősök tere 15.
Tel.:87/511-159; Fax:87/511-164
E-mail: adocsoport@tapolca.hu

KÉRELEM
adó- és értékbizonyítvány 1 kiállításához
I. Kiállításának célja
█ Hagyatéki eljárás █ Végrehajtási eljárás █ Hitel kérelem elbírálása █ Gyámhatósági eljárás █ Egyéb:___________

II. Kérelmező
Alulírott kérem a Tapolcai Közös Önkormányzati Hivatal Jegyzőjét, hogy az alábbi ingatlanról részemre adó- és
értékbizonyítványt kiállítani szíveskedjen:
1. Neve:

________________________________________________________________________

2. Születési neve:

________________________________________________________________________

3. Születési helye:

________________________________ város/község, ideje: ████ év ██ hó ██ nap

4. Anyja születési családi és utóneve: ______________________________________________________________

██████████

5. Adóazonosító jele:
6. Lakóhelye:

Adószáma: ████████ - █ - ██

████ _____________________________________________________________________város/község

_____________________________ közterület ___________ közterület jelleg ____ hsz. __ ép. __ lh. __ em. __ ajtó
7. Levelezési címe:

_____________________________________________________________________________ város/község

_____________________________ közterület ___________ közterület jelleg ____ hsz. __ ép. __ lh. __ em. __ ajtó
8. Telefonszáma:_____________________________________ e-mail címe: ________________________________
9. █ Az adó- és értékbizonyítvány kiállítása az illetékekről szóló 1990. évi XCIII. tv. 33. §-a alapján illetékmentes

III. Ingatlan
1. Helye:

Tapolca Gyulakeszi Raposka

2. Helyrajzi száma:

████ / ██ / █ / ██

A kérelemhez csatolom a kérelemben érintett ingatlan tulajdoni lap (szerződés) másolatát!

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

████

██

██

helység

év

hó

nap

_________________________________________

a kérelmező (meghatalmazottja) aláírása

Az illetékekről szóló 1990. évi XCIII. tv. 29. § (4) bekezdéséhez tartozó melléklet XIX. sz. pontja alapján: „Az adó – és
értékbizonyítvány kiállítása iránti eljárás 4.000 forint illeték alá esik. Ha egy beadványban több ingatlanra vonatkozó adó – és
értékbizonyítványt kérnek, az illetéket ezek számától függően, külön-külön kell megfizetni. … az illetéket az illetékes
adóhatóság illetékbeszedési számlája javára kell megfizetni.” (Államigazgatási eljárási illetékbeszedési számla: Tapolca
11748052-15429348-03470000; Gyulakeszi 11748052-15427896-03470000; Raposka 11748052-15427982-03470000)
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