
BEvALLÁy eÉplÁnuű,aoónót
Vars ány Község Önkormdnyzut udőhatósdghoz

I. Adóalaql

1, Adóalansl neve (cégneve):

2. Születési helye: vúros/köaég, idei e: ff-f|| a fl nd fi nap

3. Anyja születési családi és utóneve:

4. Adóazonosíü;ele: l-fI-f|-[-|l-|]-] Adószáma:lIITJT- !- m
5, Staíisztikai szúmjele:fTfTl-f|- ffn']- m- n
6. Pétlzitttézeíi suimlaszúma: rrnT]il - TlTrrn - ll-ffrrT]
7. Székhefue, lakóhelJle: TTtll vúros/kölség

közterület_körterületjellege hsz _ep. _üt _em _ajtó
8, Levelezesi cimr, fffll város/község

közterüleí _ közteúletjelkge hsz _ep, _lh. _em _ajtó
9, Telefonszúma., .

IL Gépjármű adatai

1, Rendszdm:_ (Amennyibenvoh akkot kordbbi rendsaím: )

2. Alytízsaím:.

IIL Az adómentesség jogame

j@ az adóalany kijltségvetési szerv, |Q w aúíalany olapítvdu), eg)e§ület,

|Q he$i és helyközi tömegközlekeüst lebonyolító aüalany autóbusza"

a0 eglhózi jogi személy tulqjdonóban lévő gépjdmú,

jQ tíiwttó szerhocsi,

]fa) stllyos mozgtískorldtozott adóalany gépjúrművq (A mentességet igazoló iratof vagl - annak hiányába1,1- a közlekedőképesség megállapíttisát
- eljáráshoz szülaéges iratolcat a bevalláshoz csatolni kell.)

] p1 sttyos mozgdskorlftozott kiskortt szemay sztítlító sütő (aüalany) gepjóműle, (A mentességet igazoló iratot* llagl - annak hiányában
- kazlekedőképességmegillapífuisátkezdeményező eljóráshoz sdlcséges iratokat a beyallóshoz csatolnilrell.)

}k) cselekvóképességet korlátozó (kizdró) gondnokstíg alafr dlló súlyos mozgtiskorlúíozott nag)korú §zemaJ)t

rendszeresen saíIlttó sülő (adóalany) gépjdrtttííve, (Á mentességet igazoló iratot* vag/ , annak hiányában - a közlekedőkepesség

kezdemélryező eljóráshaz szüluéges iratokat a bevallóshoz csatolni lrell,)

)! kizdrótag ek*tromos hajtómotorral elldtott személygépkocsi"

|h) az a gqjdrrníi, amelynek adómentesség& nemzdközi egeunény vagl víszonossóg bidosítjc

|il az Észak-atlanti Szenőilés Szemezete, tovűbó az Észak-aílanti Szenődb tagdllamlinak és az 1995. évi IXWL törvényben

kihfudetett békepartnerség mds részt vevő tíllantainak Maglarcrszágon tattózkoiló Jeglveres erői tulajdondban lévő g@jdrnű

IY, Az aümentességre való jogosultstig kezdetehége afindf,nap

V, Súlyos mozgtiskorldtozott kiskorti személy vagl a cselekvőképességet korlótozó (kfuíró) Eonilnoksdg alatt dlló súlyos mozgdskorlűozott naglkotti személ|

adatai

1. Neve:

2. Születési lrclye: v dros/köaég, Uej e: 7T-fT| a fi hóffi nap

j. Anyja szüleíési csalddi és utóneve:

4. Lakóhelye:|TTTf vdros/község

közteúlet_köderüleíjellege hsz _ép _lh, _em" _ajtó

L JAűrtzeftsí kötelezett§ ég szünetelés ének b ej ele ntes e

1. t. Az igazoltíst kitillító rendőrhatósdg megnevezése:,

1.2. Igazoltis kelte: lTTil au E l, óf,nap, ikíaíószdma:_

1,3. Igazoh iűswk kezdae: ]TTT1 evffi nd f,)nq
2,]Adófizeíési küelaettség szünetelés végének bejetentese: on@

* a) a fogyatókos személyekjogairól és esélyegyenlőségük biztosításáról szóló törvény szerinti,fogyatékoss{gi támogatás megallapítasaról szóló hatósági hatáíozat,
' yag{ámegállapitas aiapiáuiszotgáló hatáyós szakhatósági állásfoglalás, szakvélemény másolata,

u aZ'12003, ESzCsM rendelet 3, számú melléklete szerinti igazolás masolatavagy

cj a 10212011, Korm, rendelet szerinti szakéítői szerv átai kiadott szaloélemény masolata.

í,II. Fetelősségem tudaídban kijelentem, hogl a bevaüdsban közölt adaíok a valósdgnak megfelelnek.

tlTn f] n
el, hó nap az adózó vagl képviselője (meghatalmuottja) aldírósa

e-mail

helység


