
BEVALLÁS
gépjdrmííadóról a/az ö n kormány zati adó h ató s dg h o z

II. GepjúrmíÍ adatai

1. Rendszóm: (Amennyiben volt, akkor kordbbi rendszdm:

2. Alvtjuzdm:

L |) Adórtzeftsi kötelezetts ég szii netelésé nek bej elentés e

1.l. A7 igazoltist kitÍllító rendőrhaÍóstig

1'2. Igazoltis kelte: [|] a' lfl't ó|.||nap, iktatósztÍma:.

1.3. Igazott itlőszak kezdete: [|J'el [f lr ói, |nap
2.| AdórtzeftSi kötelezettség sziinetelés végének bejelentése: szünetelés vegea||L)al hól nap

I. Atlóalany

1' Adóalany neve (cégneve):

2. születési helJ)e: vdros/köuég, ideje:-[liév ])na] nap
3' Anyja születési csalddi és uttineve:

4. Atújazonosíttj jele:|-|f[l] l][ Adt;szúma:i][[f|f]'_a n
5. Statisztikai sz,únj ele : f | |[f]])- TTf - l tI - tl
6. P é n zi nté zet i s zdml as aÍ m a : [lT []fl - L [[TT] - f] ] tr]
7. Székhetye, lakóhelye:I lf|| vdros/köuég

közteÍtileÍ 

- 

közteliilet jelleg hsz 

- 
ép' 

- 
lh. 

- 
em aitó

8. Levelezési címe: vúros/kijuég

közÍefület 

- 

közterüleí jelleg hsz 

- 
ép. 

- 
lh. 

- 
em 

- 
ajtó

9. Telefonsaima: e-mail címe:

I I I. Az adó mentesség j ogcíme

|Q az adóalany kölÍségvetési szen, |, b) azatlóalany alopítvány, eg)esiilet,

I ic) helyi és hetyközi tömegközlekedésÍ lebonyolító adóalany autóbusza'

|'a1 eglndz, betső eglhtizi jogi személy tulajdonában levő gépjdrmíí,
|')Q tíizohó szeúocsi,

)Ía) súIyos mozgtÍskorlátozoft attóalany gépjórmííve, (Á bevalldshoz csatolni kell a mentességet igazoló iratot.)

Jb) súIyos mozgtÍskorltitozott kiskorú szeméb,t szdltító sziiliÍ (adóatany) gépjútmííve, (A bevaltúshoz csaÍolni kell a mentességeÍ
iraot.)

fc) cselekvőképességet korldtozó (kizdró) gondnoksdg alatt dtló súlyos mozgtiskorldtozott nűg|kolú személyt
rendszeresen szóllít.j sziilő (adóalany) gépjórmííve, (A bevalldshoz csütolni kell a mentességet igazotó iratot.)

g) kiairtitag elektromos haj tómoÍorral ettátott szemétygép kocsi'

|)D az a gépj(bmíí, amelynek atlómentességét nemzetköd eglgurprry vagl viszonosstÍg biztosítj(t,

i lI az Észak-attanti szelző(tés szervezete, tovtibbtÍ az Észak-atlanti Szetződés tagdllamainak és az I 995. évi LXVII. tönényben
kihirdeteÍÍ békepartnerség mds részt vevő rjllamainak MaglarorsuÍgon tartózkodó, fegveres erői tulajdondba'n lévő gépjdrmíí.

|IV.,lzadómentességrevalójogosuttstigkezdetehége TT év ) hó l nap 
I

V' Súlyos mozgtiskorldtozoÍÍ kiskorú személy vagl a cselekvőképességet korldtozó (kiuÍró) gondnokság alatt óltó sútyos mozgtÍskoilóíozotl
nagl korú személy adatai

1. Neve: _
2. Születési helle: v tiro s/kö zs é g' i d ej e : l![ év |f i 

hó' ]L n ap
3. Ányja születési csalódi és utóneve:

4. Lakóhelye:f ff vúros/község

köztertilet 

- 

közteriilet jelteg hsL 

- 
ép, 

- 
lh. 

- 
em 

- 
ajtó



WI. Felelősségem tudűtli'ban kijelentem, hogl a bevaltásban közölt adatok a valóstignak megfelelnek.

helység
illn alt tT_

év hó nap az adózó vagl képviselője (meghatalmazottja) a!áítdsa


