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Beküldő születési neve
titulus

családi név

Beküldő anyjának születési neve
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házszám

épület

lépcsőház

emelet

ajtó

Beküldő levelezési címe
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KÉRELEM
adó- és értékbizonyítvány kiállítására
Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala
I. Kérelem
1. Kérem, hogy a III. pont szerinti ingatlanról adó- és értékbizonyítványt kiállítani szíveskedjenek
2. Az adó- és értékbizonyítványt
gyámügyi eljárásban
bírósági végrehajtással összefüggésben
hagyatéki eljáráshoz
egyéb
célra kívánom felhasználni
3. Illetékköteles eljárás esetén az illetékfizetés
3.1 időpontja
3.2 fizetés módja
átutalás
készpénzátutalási megbízás
II. Kérelmező adatai
Magánszemély

Kérelmező jellege
1. Kérelmező neve
titulus

családi név

első utónév

második utónév

első utónév

második utónév

A kérelmező születési neve
titulus

családi név

2. Születési helye

város / község, ideje:

3. Anyja neve
titulus

családi név

első utónév
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második utónév

4. Adóazonosító jele
Adószáma
5. Statisztikai számjele

__________
________-_-__
________-____-___-__

6. Pénzintézet számlaszáma ________-________-________
7. Székhelye, lakóhelye ország

irányítószám város / község

HUN
közterület neve

épület

8. Levelezési címe

ország

közterület jellege

lépcsőház

emelet (szint)

ajtó

házszám

helyrajzi szám

irányítószám város/község

HUN
közterület neve

épület

közterület jellege

lépcsőház

emelet (szint)

postafiók

9. Telefonszáma

e-mail címe
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ajtó

házszám

helyrajzi szám

III. Ingatlan tulajdonos adatai

Kérelmezővel azonos

Tulajdonos jellege
Ingatlan adatai
1. Ingatlan elhelyezkedése
1.1. Irányítószám

Település

1.2. Közterület
1.3. Házszám

közterület jellege
épület

lépcsőház

emelet

ajtó

1.4. Fekvés
1.5. Helyrajzi szám
1.6. Megközelíthetőség (közútkapcsolat)
m

1.7. Földútkapcsolat esetében: aszfalt vagy szilárdburkolatú úttól való távolság
1.8. Övezet jellege
1.9. Külterületi vagy zártkerti ingatlan esetében település belterületétől
való távolság
1.10. Közművesítettség (elérhető/bekötött)
ivóvíz
szennyvízcsatorna
csapadékelvezető-csatorna
házi derítő (szikkasztó)
lakossági áram
ipari áram
földgáz
egyedi gáztartály
1.11. Egyéb megjegyzés az ingatlannal kapcsolatban

2. Ingatlan felépítése
földterület, telek (ingatlan-nyilvántartás szerint)
lakóépület, lakás

db
5

m

nem lakás célú épület

db

3. Földterület, telek adatai
4. Lakóépület, lakás adatai
5. Nem lakás célú épület adatai

IV. Felelősségem tudatában kijelentem, hogy a kérelemben közölt adatok a valóságnak
megfelelnek:

helység

dátum

a kérelmező vagy képviselője
(meghatalmazottja) aláírása

1. A jelen kérelmet ellenjegyzem:
2. Adótanácsadó, adószakértő neve:
3. Adóazonosító száma:
4. Bizonyítvány/igazolvány száma:
5. Meghatalmazás:
az adóhatósághoz bejelentett, a bevallás aláírására jogosult állandó meghatalmazott
meghatalmazott (meghatalmazás csatolva)
adóhatósághoz bejelentett pénzügyi képviselő
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