
 Érvényes: 2014. január 01-től. Nytsz.: Pü/Adó/5/2014. 

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

Az Adóhatóság tölti ki! 

Benyújtás, postára adás napja:    

Azonosító száma:     __________________ 

Tapolca Gyulakeszi Raposka    átvevő aláírása
 

KÉRELEM 
a magánszemély kommunális adójában vagy építményadóban fizetési könnyítés, adómérséklés 

elbírálásához 
 

 

I. Kérem az adónemben   Ft adótartozás    mérséklését     elengedését. 

 

II. Kérelmező      Tapolca Gyulakeszi Raposka 

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:         _____________________________________________________________________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: ________________________________ 

III. Indokolás 

______________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________

IV. Családtagok 

Név Szül. év, hó, nap Rokonsági fok 

1.    

2.    

3.    

4.    

5.    

VAGYONNYILATKOZAT 

 V. Vagyontárgyak 

1. Lakás, lakótelek, üdülő, egyéb nem lakás céljára szolgáló épület tulajdon 

Ingatlan 1.    ______________________________________________________________________________város/község 

_____________________________ közterület ____________ közterület jelleg ___ hsz. __ ép. __ lh. __ em. __ ajtó

Helyrajzi száma: / / / Alapterülete: m2    Tulajdoni hányada: /  

Ingatlan 2.    ______________________________________________________________________________város/község



_____________________________ közterület ____________ közterület jelleg ___ hsz. __ ép. __ lh. __ em. __ ajtó

Helyrajzi száma: / / / Alapterülete: m2    Tulajdoni hányada: /  

Ingatlan 3.     ______________________________________________________________________________város/község 

_____________________________ közterület ____________ közterület jelleg ___ hsz. __ ép. __ lh. __ em. __ ajtó

Helyrajzi száma: / / / Alapterülete: m2    Tulajdoni hányada: /  

2. Gépjármű 

Személygépkocsi 1.:_______________________________típus  Rendszám: Szerzés éve: 

Személygépkocsi 2.:_______________________________típus  Rendszám: Szerzés éve: 

Tehergépkocsi:    ________________________________típus  Rendszám: Szerzés éve:  

VI. Jövedelmek 

 Saját Házastárs Élettárs 
Egyéb 

hozzátartozó 

Munkaviszonyból származó nettó   

Nyugdíjszerű ellátásból származó nettó   

Családi pótlék   

GYED, GYES, GYET   

Gyermektartásdíj ( + kapok, - fizetek)   

Rendszeres szociális segély   

Bérpótló juttatás    

Álláskeresési járadék, álláskeresési segély   

Vállalkozásból, egyéb forrásból származó   
Jövedelem összesen     

Adóhatóság tölti ki!  Összes jövedelem: Ft  Fő:    1 főre jutó jövedelem: Ft 
 

  VII. Havi rendszeres kiadások 

Törlesztő részlet Ft 

Lakbér Ft 

Fűtés Ft 

Villany Ft 

Víz Ft 

Egyéb Ft 

VIII. Csatolandó iratok 
- aktív kereső esetében munkáltatótól 1 hónapnál nem régebbi kereseti igazolás (egészéves jövedelem 1 havi átlagáról)

- nyugdíjas esetében „IGAZOLÁS” adott évi nyugdíjról vagy folyószámla kivonat 

- egyéb jövedelem (GYES, GYED, családi pótlék, gyermektartásdíj) esetén utolsó havi jövedelemről szóló igazolás 

- vállalkozók esetében előző évi adóbevallás másolata 

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

_____________________ 
helység év hó nap 

_____________________________________
a kérelmező (meghatalmazottja) 

aláírása 

 


