
 EPLÉNY KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT VESZPRÉM MEGYEI JOGÚ VÁROS  
 MEGBÍZÁSÁBÓL  POLGÁRMESTERI HIVATALA  

    ADÓIRODA 
 

 

 

Veszprém Megyei Jogú Város 
Polgármesteri Hivatal Adóiroda  
Veszprém, Szabadság tér 15.  
Tel:  88/549-356, 549-359  
        88/549-366, 549-368, 549-370 
Fax: 88/549-354 

AZ ADÓHATÓSÁG TÖLTI KI!  

Benyújtás, postára adás napja: ...………………. 

Átvevő aláírása: ……………………………..……… 

Azonosító szám: …………………………………….. 

 

BEVALLÁS  

a magánszemélyek kommunális adójáról 

………………… adóév 

FŐLAP 
 

(Benyújtandó a VMJV Polgármesteri Hivatal Adóirodájához  
Helyrajzi számonként külön-külön kell bevallást benyújtani.) 

 

 I. Bevallás fajtája (megfelelő részt „x” jellel szíveskedjék jelölni) 

         Megállapodás alapján benyújtott bevallás*   Nem megállapodás alapján benyújtott bevallás 

                                       * A „Megállapodást” külön lapon csatolni szükséges („MEGÁLLAPODÁS” űrlap) 

 

 II. Bevallás benyújtásának oka (megfelelő részt „x” jellel szíveskedjék jelölni) 

  Adókötelezettség keletkezése 

 Változás jellege: 

  Új építmény  

  Építmény szerzése 

  Vagyoni értékű jog alapítása 

  Vagyoni értékű jog megszűnése  

 Bérleti jog alapítása 

 Adóbevezetés 

   Adókötelezettség változása 

 

 Változás jellege:  

 

__________________________ 

 

 

  Adókötelezettség megszűnése  

Változás jellege: 

 Építmény megszűnése (pl. lebontás) 

 Építmény elidegenítése (pl. eladás) 

 Vagyoni értékű jog alapítása 

 Vagyoni értékű jog megszűnése 

  Bérleti jog megszűnése 

 

 

 

III. Adókötelezettség keletkezésének, változásának, megszűnésének időpontja:  

       (adásvételi szerződés, jogerős használatbavételi engedély, bérleti szerződés)  

 év  hó  nap  

 

 IV. Ingatlan 

  1. Címe:   __________________________________________________________________ város/község 

 ______________________________ közterület _______ közterület jellege ____ hsz. ___ ép. ___ lh. ___ em. __ ajtó 

 

  2. Helyrajzi száma: _______/_______/_______/_______ 

 

  3. Az egy helyrajzi számon található adótárgyak fajtája: 

 Lakás       

 Egyéb nem lakás céljára szolgáló épület   

 Nem magánszemély tulajdonában lévő lakás bérleti joga    



 EPLÉNY KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT VESZPRÉM MEGYEI JOGÚ VÁROS  
 MEGBÍZÁSÁBÓL  POLGÁRMESTERI HIVATALA  

    ADÓIRODA 
 

 

 

4. Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testületének a helyi adókról szóló 21/2011. (XII.22.) és a 

25/2014. (X.2.) önkormányzati rendeletekkel módosított 17/2010. (XII.22.) önkormányzati rendelete 
által nyújtott mentességek, kedvezmények (megfelelő részt „x” jellel szíveskedjék jelölni) 

  A nyugdíjas házaspár, ha az 1 főre jutó havi jövedelmük a mindenkori minimum nyugdíj összegét 50%-kal 

nem haladja meg, 

  Az egyedülálló nyugdíjas, ha havi jövedelme a mindenkori minimum nyugdíj összegének kétszeresét nem  

haladja meg, 

  A 75 év feletti egyedülálló nyugdíjas és a nyugdíjas házaspár, ha mindketten betöltötték a 75. életévüket, 

  Mentes az adó alól, ha szükséglakás bérlője. 

 A megállapított helyi adó 50%-át kell megfizetni: 

  A nyugdíjas házaspárnak, ha az 1 főre jutó havi jövedelmük a mindenkori minimum nyugdíj összegének  

kétszeresét nem haladja meg, 

  Az egyedülálló nyugdíjasnak, ha havi jövedelme a mindenkori minimum nyugdíj összegének háromszorosát  

nem haladja meg, 

   Annak a nem nyugdíjas adóalanynak, ahol a család 1 főre jutó havi jövedelme a minimálbér 60%-át nem 

haladja meg. 

 Nyilatkozom, hogy a IV. pontban feltüntetett ingatlanon kívül több ingatlan tulajdonjogával, vagyoni 
értékű jogával nem rendelkezem. 

 

V. Bevallás benyújtója (megfelelő részt „x” jellel szíveskedjék jelölni) 

1.  Bevallásbenyújtó minősége:         Tulajdonos   

 

  Vagyoni értékű jog jogosítottja   Bérlő 

Jog jellege:    kezelői jog 

 vagyonkezelői jog 

 haszonélvezeti jog  

 használat joga 

 2. Tulajdoni (jogosultsági) hányad: ______________  

 3. Bevallásbenyújtó neve (cégneve): ________________________________________________________________ 

     Születési neve: _______________________________________________________________________________ 

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

 5. Anyja születési családi és utóneve: _______________________________________________________________ 

 6. Adóazonosító jele:  

     Pénzintézeti számlaszáma: - -  

 7. Székhelye, lakóhelye:  ______________________________________________________ város/község 

  ___________________________________ közterület _____ közterület jelleg _____hsz. __ ép. __ lh. __ em. __ ajtó 

 8. Levelezési címe:  __________________________________________________________ város/község 

  ___________________________________ közterület _____ közterület jelleg _____hsz. __ ép. __ lh. __ em. __ ajtó 

 9. Telefonszáma:________________________ e-mail címe: ____________________________________________ 
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 VI. Előző tulajdonos adatai (vásárlás esetén) /következő tulajdonos adatai (eladás esetén) 
 

  1.)  Tulajdonos minősége   Tulajdonos   Vagyoni értékű jog jogosultja 

 

        Neve: _________________________________      Tulajdoni/jogosultsági  hányada:_____________ 

         Lakóhelye/székhelye: _______________________________________________________________ 

  2.)  Tulajdonos minősége   Tulajdonos   Vagyoni értékű jog jogosultja 

 

        Neve: _________________________________      Tulajdoni/jogosultsági  hányada:_____________ 

         Lakóhelye/székhelye: _______________________________________________________________ 
 

 

 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:________________________________________________________________ 

 

2. Adótanácsadó, adószakértő vagy okleveles adószakértő neve: ________________________________________ 

 

3. Adóazonosító száma __________________________________________________________________________ 

 

4. Bizonyítvány/igazolvány száma: _________________________________________________________________ 

 

5. Jelölje X-szel:  

           az adóhatósághoz bejelentett, a bevallás aláírására jogosult állandó meghatalmazott 

           meghatalmazott (meghatalmazás csatolva) 

 adóhatósághoz bejelentett pénzügyi képviselő  

 

VIII. Az adóbevallás benyújtásával kapcsolatos egyéb nyilatkozatok, adatok: 

 

______________________________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________________ 

 

 

  


