
1.számú melléklet 
telekadó bevallás változás bejelentéséhez

* az a) vagy b) vagy c) pontok közül választott adóbefizetési kötelzettség alóli mentességnél aláírandó

NYILATKOZAT 
  
a helyi adókról szóló  1990. évi C. tv., valamint Kistarcsa Város Önkormányzat Képviselő-testületének a telekadóról szóló 6/2012.
(II.24.) önkormányzati rendelete alapján. 
Adóalany neve:

Születési hely: város/község, ideje:  év           hó           nap

Anyja neve:

       Adószáma: - -Adóazonosító jele:

 város/községLakcíme:

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

 város/községIngatlan címe:
közterület közt. jelleg  hsz.

Ingatlan helyrajzi száma: / / /

Alulírott (magánszemély) nyilatkozom, hogy a telekadóról szóló 6/2012. (II.24.) önkormányzati rendelet 2. §-ában foglaltak 
alapján telekadó befizetési kötelezettség alóli mentességre jogosult vagyok az alábbiak alapján*: 

a)   a telekre lakóépület felépítésére vonatkozóan jogerős építési engedéllyel rendelkezem, és a lakóépületre vonatkozóan 
nincs jogerős használatbavételi, vagy fennmaradási engedély.  Vállalom, hogy a jogerős építési engedély 
megszerzését követõ 2 éven belül a lakóépület építése befejeződik, és ezen határidőn belül az ingatlan-
nyilvántartásban a lakóépületet feltüntettetem. 

Jogerős építési engedély száma: jogerőssé válásának dátuma:

adózó aláírása

b)  a lakóépületre jogerős használatbavételi engedéllyel vagy jogerős fennmaradási engedéllyel rendelkezem és 
vállalom, hogy a lakóépületet az ingatlan-nyilvántartásban 2012. december 31. napjáig feltüntettetem.

Jogerős építési engedély száma: jogerőssé válásának dátuma:

adózó aláírása

c)  a lakóépületre jogerős használatbavételi engedéllyel vagy jogerős fennmaradási engedéllyel rendelkezem és 
nyilatkozom arról, hogy a lakóépület az ingatlan-nyilvántartásban 2012. december 31. napjáig feltüntetésre került. 

Jogerős építési engedély száma: jogerőssé válásának dátuma:

adózó aláírása

Tudomásul veszem, hogy amennyiben a jelen nyilatkozatban vállalt feltételeknek nem teszek eleget, abban az esetben a be 
nem fizetett adót az eredeti esedékességtõl számítottan késedelmi pótlékkal növelten kell megfizetnem.

Kelt:

adózó aláírása
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Alulírott (magánszemély) nyilatkozom, hogy a telekadóról szóló 6/2012. (II.24.) önkormányzati rendelet 2. §-ában foglaltak alapján telekadó befizetési kötelezettség alóli mentességre jogosult vagyok az alábbiak alapján*: 
a)   a telekre lakóépület felépítésére vonatkozóan jogerős építési engedéllyel rendelkezem, és a lakóépületre vonatkozóan nincs jogerős használatbavételi, vagy fennmaradási engedély.  Vállalom, hogy a jogerős építési engedély megszerzését követõ 2 éven belül a lakóépület építése befejeződik, és ezen határidőn belül az ingatlan-nyilvántartásban a lakóépületet feltüntettetem. 
adózó aláírása
b)  a lakóépületre jogerős használatbavételi engedéllyel vagy jogerős fennmaradási engedéllyel rendelkezem és vállalom, hogy a lakóépületet az ingatlan-nyilvántartásban 2012. december 31. napjáig feltüntettetem.
adózó aláírása
c)  a lakóépületre jogerős használatbavételi engedéllyel vagy jogerős fennmaradási engedéllyel rendelkezem és nyilatkozom arról, hogy a lakóépület az ingatlan-nyilvántartásban 2012. december 31. napjáig feltüntetésre került. 
adózó aláírása
Tudomásul veszem, hogy amennyiben a jelen nyilatkozatban vállalt feltételeknek nem teszek eleget, abban az esetben a be nem fizetett adót az eredeti esedékességtõl számítottan késedelmi pótlékkal növelten kell megfizetnem.
adózó aláírása
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