KÉRELEM ADÓ- ÉS ÉRTÉKBIZONYÍTVÁNY KIÁLLÍTÁSÁRA
Dorog Város Önkormányzat területén
Az űrlap mezőit kérjük nyomtatott nagybetűkkel, olvashatóan kell kitölteni!

I. Kérelmező azonosító adatai:
Neve:_________________________________ Születési neve:_____________________________
születési helye:_______________________ ideje:_________ év.___________ hó. __________nap
anyja neve:_________________________ adószáma/adóazonosító jele:_____________________
címe:(lakóhelye,székhelye)__________________________________________________________
levelezési címe: __________________________________________________________________
telefonszám: ____________________________________________________________________
Kiskorú vagy gondnokolt adatai: (Amennyiben az adó- és értékbizonyítvány kiállítását gyámhatósági
ügyintézés céljából kéri, akkor a kiskorú vagy gondnokolt, továbbá gyámhatóság adatait szíveskedjenek
közölni)

Neve: _________________________________ születési neve:_____________________________
születési helye:_______________________ ideje:_________ év.___________ hó. __________nap
anyja neve:_________________________________ adóazonosító jele:______________________
Címe: ________________________________________________________________________
II. Az adó- és értékbizonyítvány kérés célja:
________________________________________________________________________________
Az adó- és értékbizonyítvány felhasználásának megjelölése: (neve, címe)
________________________________________________________________________________
III. Értékelni kért ingatlan adatai:
Dorog:

külterület,

belterület, helyrajzi szám:___________, tulajdoni hányad:_________

Címe:___________________________________________________________________________
Illeték fizetés módja:
Az adó- és értékbizonyítvány kiállítása az illetékekről szóló 1990. évi XCIII. törvény
mellékletének XIX. pontja alapján illetékköteles. A kérelem benyújtásakor Dorog Város
Önkormányzat Államigazgatási Eljárási Illetékbeszedés Számla (11740023-15385743-034700000)
javára a 4.000,- Ft azaz négyezer forint összegű illetéket ____ év ____________ hó _____ nappal
megfizettem.*
Az adó- és értékbizonyítvány kiállítása az illetékekről szóló 1990. évi XCIII. törvény 33. § .
bekezdés alapján illetékmentes.*
* A megfelelő rész X-el jelölendő!
A kérelemhez csatolandó a kérelemben érintett ingatlan(ok) 3 hónapnál nem régebbi tulajdoni lap
másolata, nem személyes eljárás esetén meghatalmazás, illetve az ingatlan adás-vételi,
ajándékozási szerződés másolata (pl. gyámhivatali eljárásban)
Milyen formában kéri az adó- és értékbizonyítványt? (A megfelelő négyzetbe tett x-el jelölje)
postai úton (fenti levelezési címére)

személyes átvétel

Felelősségem tudatában kijelentem, hogy a közölt adatok a valóságnak megfelelnek!
Dátum: ___________________, __________év _____________hó _______nap

_____________________________
Kérelmező neve és aláírása
(cégszerű)

Tájékoztató
Eljárási illeték:
4.000-Ft (az illetékekről szóló 1990. évi XCIII. törvény 33.§-ában foglalt illetékmentes
eljárások kivételével), ha egy beadványban több ingatlanra vonatkozó adó- és
értékbizonyítványt kérnek, az illetéket ezek számától függően, külön-külön kell megfizetni
Dorog Város Önkormányzat 11740023-15385743-03470000 számú „Államigazgatási eljárási
illeték beszedési számla” javára átutalással vagy csekken.
A hagyatéki, gyámhivatali, és bírósági végrehajtási eljárásban kért adó- és értékbizonyítvány
kiadása illetékmentes az illetékekről szóló 1990. évi XCIII. törvény 33.§ bekezdésében
foglaltak alapján.
Ügyintézéshez szükséges mellékletek/okiratok:
•
kérelem nyomtatvány (amely tartalmazza a kérelmező nevét, születési helyét és idejét,
anyja nevét, lakcímét, adószámát, adóazonosító jelét, a kérelem célját, az ingatlan
adatait – helyrajzi szám, cím),
•
az értékelni kért ingatlan három hónapnál nem régebbi tulajdoni lap másolat,
•
képviselet esetén – az ügyvédi meghatalmazás esetét kivéve – két tanúval ellátott
meghatalmazás,
•
adásvételi, ajándékozási szerződés másolatát (amennyiben az adó- és
értékbizonyítványt adásvétellel, ajándékozással összefüggésben kérik),
•
amennyiben az eljárás illetékköteles, ingatlanonként 4000 forint illeték befizetését
igazoló csekk feladóvevénye, vagy az átutalási megbízás teljesítéséről szóló igazolás.

