k é r e l e m

(70 éven felüliek kommunális adó mentességéhez)

Püspökladány Város Önkormányzata Képviselő-testülete által bevezetett a helyi iparűzési adóról, a magánszemélyek kommunális adójáról és az idegenforgalmi adóról szóló 10/2004.(III.26.) számú rendeletének (továbbiakban: rendelet) III. Fejezete a Magánszemélyek kommunális adója 6. § (1) bekezdés e) pontja szerint a kérelem alapján indított eljárás során mentes az adó alól saját lakás céljára szolgáló ingatlan után, amennyiben azt életvitelszerűen lakja/k/ is és ahol az ingatlan tulajdonosa/i/ 70. életévüket betöltött adóalany/ok/, további feltétel, ha az adott ingatlannak több tulajdonosa van, akkor valamennyi tulajdonos esetében teljesülnie kell az (1) bekezdés e) pontjában leírtaknak. 

Alulírott  	
	
alatti lakos azzal a kéréssel fordulok a Püspökladányi Közös Önkormányzati Hivatal Adócsoportjához, hogy részemre a ……………………………. számú határozatban megállapított magánszemélyek kommunális adóját …………… évtől elengedni szíveskedjenek, mivel 70. életévét valamennyi tulajdonos betöltötte, illetve életvitelszerűen lakom /lakjuk/ az ingatlant.
I. Ingatlan
1. Címe: 4150. Püspökladány, város ___________________u. ___hsz. ___ép. __lh.____em.____ajtó.
2. Helyrajzi száma: _________/_________/_________/_________

II.  A kérelem benyújtója (az adó alanya):
1. Az adóalany neve (cégneve):______________________________________________________
	2. Születési helye		_________________________ város/község, ideje: ____év___hó__nap
	3. Anyja születési családi és utóneve: __________________________________________________
	4. Adóazonosító jele:	____________________ Adószáma: _________________-_____-____
	5. Székhelye, lakóhelye:	_______  _______________________________________város/ község
________________________közterület _______közterület jelleg ____hsz___ép.___lh.__em. __ajtó
8. Telefonszáma: 	_______________________, email címe: _______________________________

III. Alulírott tulajdonosok és/vagy vagyoni értékű jog jogosítottak kijelentjük, hogy a fent hivatkozott rendeletben leírt mentességi feltételnek valamennyien megfelelünk.

Adóalany 2.
Minősége: 		 Tulajdonos				 Vagyoni értékű jog jogosítottja	
Neve: _____________________születéskori neve: ________________tulajdoni (jogosultsági) hányad: ___
Születési helye		_______________________________város/község, ideje: ____év___hó__nap
Anyja születési családi és utóneve: ______________________________________________________
Adóazonosító jele:	__________________________ Adószáma: _________________-_____-____
Székhelye, lakóhelye:	_______  _______________________________________város/ község
_________________________közterület _______közterület jelleg ____hsz____ép.___lh.___em. __ajtó.

__________________ helység, _______ év ________ hó ____ nap 
									__________________________
									             adóalany aláírása


Adóalany 3.
Minősége: 		 Tulajdonos				 Vagyoni értékű jog jogosítottja	
Neve: _____________________születéskori neve: ________________tulajdoni (jogosultsági) hányad: ___
Születési helye		_______________________________város/község, ideje: ____év___hó__nap
Anyja születési családi és utóneve: ______________________________________________________
Adóazonosító jele:	__________________________ Adószáma: _________________-_____-____
Székhelye, lakóhelye:	_______  _______________________________________város/ község
_________________________közterület _______közterület jelleg ____hsz____ép.___lh.___em. __ajtó.

__________________ helység, _______ év ________ hó ____ nap 
									__________________________
									             adóalany aláírása

Adóalany 4.
Minősége: 		 Tulajdonos				 Vagyoni értékű jog jogosítottja	
Neve: _____________________születéskori neve: ________________tulajdoni (jogosultsági) hányad: ___
Születési helye		_______________________________város/község, ideje: ____év___hó__nap
Anyja születési családi és utóneve: ______________________________________________________
Adóazonosító jele:	__________________________ Adószáma: _________________-_____-____
Székhelye, lakóhelye:	_______  _______________________________________város/ község
_________________________közterület _______közterület jelleg ____hsz____ép.___lh.___em. __ajtó.

__________________ helység, _______ év ________ hó ____ nap 
									__________________________
									             adóalany aláírása


Adóalany 5.
Minősége: 		 Tulajdonos				 Vagyoni értékű jog jogosítottja	
Neve: _____________________születéskori neve: ________________tulajdoni (jogosultsági) hányad: ___
Születési helye		_______________________________város/község, ideje: ____év___hó__nap
Anyja születési családi és utóneve: ______________________________________________________
Adóazonosító jele:	__________________________ Adószáma: _________________-_____-____
Székhelye, lakóhelye:	_______  _______________________________________város/ község
_________________________közterület _______közterület jelleg ____hsz____ép.___lh.___em. __ajtó.

__________________ helység, _______ év ________ hó ____ nap 
									__________________________
									             adóalany aláírása

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

__________________________ 20___ év _______ hó ___ nap
   ___________________________________
                                                                                                                  A kérelmező vagy képviselője 
                                                                                                                    (meghatalmazottja) aláírása

