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Domony község területén adóköteles az irlgatlantulajdon - legyen az épi|eí(Iakőház,
nyaralő, üdülő, üzlet, műhely, egyéb), építményvagy üres telek.

A helyi adókról szőIő

1990. ér,,i C. törvén1, I2., 78., 30. szakaszai alapján az adőalanya az,

aki a naptári év első napján tulajdonos. Több tulajdonos esetén a tulajdonosok tulajdoni

hányadaik arányában adőalanyok. Amennyiben az ingatlan-nyllvántartásba beje gyzett

vagyoni értékűjog(ilyen például azözvegyi jog, haszonélvezeti jog,használati jog, stb.)
szerepel, úgy az ennek gyakorlására jogosult személy az adő alanya.

Ettől el lehet térni egy megállapodásban, melyet minden tulajdonos, illetve vagyoni értékű
jog jogosult aláír és benyújt az adőhatősághoz.

Az alábbi megátlapodás nyomtatvány erre szolgáI: átvállalhatla

akár egi/etlen személy is a

többiektől az adőkötelezettséget, így az ingatlant terheiő adókról minden esetben ez az egy
személy fog értesítéstés csekket kapni, adóügyekben kizárólag vele tartla majd a
kapcsolatot a Polgármesteri Hivatal.
Fontos, hogy a megáIlapodást minden érintetinek aIá kell írnia.

A kitöltéshez

segítséget nyújtanak a Polgármesteri Hivatal munkatársai ügyfélfogadási

időben: hétfőn és szerdán délelőtt 8-I2 őraközöít, délután 13-15 őraközött

és 12 óra között.
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