KÉRELEM ADÓ- ÉS ÉRTÉKBIZONYÍTVÁNY KIÁLLÍTÁSÁRA
RÁCKERESZTÚR KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT TERÜLETÉN
Az űrlap mezőit kérjük nyomtatott nagybetűkkel, olvashatóan kitölteni!
A *-gal jelölt mezők kitöltése kötelező!
1. Kérelmező azonosító adatai*:
Neve (cégneve): ……………………………………………………………………………..
címe (lakóhelye, székhelye): …………………………………………………………….….
levelezési címe: ……………………………………………………………………………...
telefonszáma: ………………………………………………………………………………..
Csak természetes személy esetén
születési helye: ………………………………………... ideje:………év, ……. hó, ……. nap
anyja neve: …………………………….…………. adóazonosító jele: ……………..............
Nem magánszemély esetén:
adószáma: ……………………..………. statisztikai számjele:………….…………...……..
számlát vezető pénzintézet neve / számlaszáma: …………………………...……………….
……………………………………………………………………………………………….
2. Adó- és értékbizonyítvány kérés célja* (A megfelelő négyzetbe tett x-el jelölje.):
pályázathoz

hagyatéki eljáráshoz

gyámhatósági ügyhöz
3.

hitel felvételhez

egyéb: ……………………………………………

Kiskorú, vagy gondnokolt adatai (Amennyiben az adó- és értékbizonyítvány kiállítását
gyámhatósági ügyintézés céljából kéri, akkor a kiskorú vagy gondnokolt, továbbá a gyámhatóság
adatait szíveskedjen közölni.):

Neve: …………………………………………………………………………………….….
Címe: ………………………………………………………………………………….…….
Születési helye, ideje: ………………………………………………………….……………
Anyja neve: ……………………………………………………………………...…………..
Eljáró gyámhatóság neve, címe: ……………………………………………………...……..
Eljáró gyámhatóságnál az ügyszám: …………………………………………………...........
4. Az ingatlan adatai* (A megfelelő négyzetbe tett x-el jelölje.)
külterület

belterület

helyrajzi szám ………………………………...……. utca …………………….. szám.
Az ingatlan adatait melléklapon közlöm.
5. Milyen formában kéri az adó- és értékbizonyítványt*? (A megfelelő négyzetbe tett x-el
jelölje.)

postai úton (fenti levelezési címre)

személyes átvétel.

Felelősségem tudatában kijelentem, hogy közölt adatok a valóságnak megfelelnek.
Kelt: ………………………………….
……………………………………
aláírás
Tájékoztató:
Ráckeresztúr Község közigazgatási területén lévő ingatlanokról az adóhatóság kérelemre (államilag támogatott hitelek
felvételi eljárásához, szociálpolitikai kedvezmény igénybevételéhez, gyámhatósági ügyintézéshez) adó- és
értékbizonyítványt állít ki. A kérelemben a kérelmező (gyámhatósági ügyintézésnél a kiskorú, vagy gondnokolt
személy) személyi adatait, az ingatlan helyrajzi számát, valamint az adó- és értékbizonyítvány kérésének célját meg kell
jelölni! Az adó- és értékbizonyítvány kérelemhez csatolni kell annak az ingatlannak a 3 hónapnál nem régebbi tulajdoni
lapját, valamint az adásvételi szerződést, melyről a bizonyítvány kiállítását kérik. Az adó- és értékbizonyítvány kiállítása
– a gyámhatósági ügy kivételével – illetékköteles. Az 1990. évi XCIII. törvény 29. § (1) bekezdés alapján az illeték
mértéke 4.000,- forint /db. Az illetéket csekken, vagy átutalással a 50440016-10026995-00000000 számú számlára kell
befizetni, és ennek megtörténtét a kérelem benyújtásakor igazolni kell.

