
Kiegészítő lap az építményadó, illetve a telekadó adatbejelentéséhez 
(Benyújtandó, ha az adó alanya külföldön bejegyzett szervezet)

I. Az adatbejelentés benyújtója

Az adatbejelentő cégneve:

Adószáma: - -

II. Ingatlan

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

2. Helyrajzi száma: / / /

III. Az adóalany szervezet tagjai (részvényesei)

Tag 1.

Tulajdoni részesedés aránya:Neve:

       Adószáma: - -Adóazonosító jele:

 város/községSzékhelye, lakóhelye:

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

Illetősége:  Belföldi  Külföldi:  ország

Tag 2.

Tulajdoni részesedés aránya:Neve:

       Adószáma: - -Adóazonosító jele:

 város/községSzékhelye, lakóhelye:

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

Illetősége:  Belföldi  Külföldi:  ország

Tag 3.

Tulajdoni részesedés aránya:Neve:

       Adószáma: - -Adóazonosító jele:

 város/községSzékhelye, lakóhelye:

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

Illetősége:  Belföldi  Külföldi:  ország

Tag 4.

Tulajdoni részesedés aránya:Neve:

       Adószáma: - -Adóazonosító jele:

 város/községSzékhelye, lakóhelye:

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

Illetősége:  Belföldi  Külföldi:  ország
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IV. Felelősségem tudatában kijelentem, hogy a bevallásban közölt adatok a valóságnak megfelelnek.

helység év hó nap

az adatbejelentő vagy képviselője (meghatalmazottja) aláírása

Tag 5.

Tulajdoni részesedés aránya:Neve:

       Adószáma: - -Adóazonosító jele:

 város/községSzékhelye, lakóhelye:

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

Illetősége:  Belföldi  Külföldi:  ország

Űrlapot készítette: Komunáldata Kft. www.komdat.hu
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