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Kiegészítő lap az építményadó bevalláshoz 

(Benyújtandó, ha az adó alanya külföldön bejegyzett szervezet) 

 
  

I. Bevallás benyújtója 

Bevallásbenyújtó cégneve: _________________________________________________________________________________________ 

Adószáma: - -  

 

II. Ingatlan 

 1. Címe:   _______________________________________________________________________________________ város/község 

  _____________________________________ közterület _______ közterület jelleg ______ hsz. _____ ép. _____ lh. _____ em. _____ ajtó 

 2. Helyrajzi száma: _______/_______/_______/_______ 
 

III. Az adóalany szervezet tagjai (részvényesei)  

Tag 1. 

 Neve: ____________________________________________________________________ Tulajdoni részesedés aránya: _________________ 

 Illetősége:   Belföldi Külföldi: ______________________________________________________________ország 

.Adóazonosító jele: Adószáma: - -  

Székhelye, lakóhelye:  ______________________________________________________________________________ város/község 

  _________________________________________ közterület ____________ közterület jelleg ________ hsz. ___ ép. ___ lh. ___ em. ___ ajtó 

 
 

Tag 2. 

 Neve: ____________________________________________________________________ Tulajdoni részesedés aránya: _________________ 

 Illetősége:   Belföldi Külföldi: ______________________________________________________________ország 

 Adóazonosító jele: Adószáma: - -  

Székhelye, lakóhelye:  ______________________________________________________________________________ város/község 

  _________________________________________ közterület ____________ közterület jelleg ________ hsz. ___ ép. ___ lh. ___ em. ___ ajtó 

 
 

Tag 3. 

 Neve: ____________________________________________________________________ Tulajdoni részesedés aránya: _________________ 

 Illetősége:   Belföldi Külföldi: ______________________________________________________________ország 

 Adóazonosító jele: Adószáma: - -  
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Székhelye, lakóhelye:  ______________________________________________________________________________ város/község 

  _________________________________________ közterület ____________ közterület jelleg ________ hsz. ___ ép. ___ lh. ___ em. ___ ajtó 

 

Tag 4. 

 Neve: ____________________________________________________________________ Tulajdoni részesedés aránya: _________________ 

 Illetősége:   Belföldi Külföldi: ______________________________________________________________ország 

 Adóazonosító jele: Adószáma: - -  

Székhelye, lakóhelye:  ______________________________________________________________________________ város/község 

  _________________________________________ közterület ____________ közterület jelleg ________ hsz. ___ ép. ___ lh. ___ em. ___ ajtó 

 
 

Tag 5. 

 Neve: ____________________________________________________________________ Tulajdoni részesedés aránya: _________________ 

 Illetősége:   Belföldi Külföldi: ______________________________________________________________ország 

 Adóazonosító jele: Adószáma: - -  

Székhelye, lakóhelye:  ______________________________________________________________________________ város/község 

  _________________________________________ közterület ____________ közterület jelleg ________ hsz. ___ ép. ___ lh. ___ em. ___ ajtó 

 
  

 
 _____________________________ 

helység 

 

év 

 

hó nap 

 

 _________________________________________ 

a bevallásbenyújtó vagy képviselője (meghatalmazottja) aláírása 

 


