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II. Gépjármű adatai

1. Rendszdm: (Amennyiben volt, akkor kordbbí rendszóm:.

2. Alvázszóm:

III. Az adómentesség jogcíme

jQ az adóalany kötíségvetési szery, ]fl az adóalany alapítvány, társadalmí szeryezet,

jQ helyi és helyközi lőmegkózlekedest lebonyolító adóalanJ, autóbusza,

]Q qyház tulajdonában lévő gepjármű,

jQ űzoltő szerkocsi,

)íd, útyo, *org ás korlóíozoít adóalany g épj árműve,

jíU súlyos 
^ozgáskorlálozott 

kiskorú szemétlt szállító szülő (aűalany) gépjárműve,

|lfQ cselekvőképességet koflátoző (kizátó) gondnokság alatt álló súlyos mozgáskorlótozott naglkorú személYt

rendszeresen szállító szúlő (aüalany) gépjárműve,

j! kizárólag eteklromos hajtómotorral ellátotl személygép kocsí,

|Q az a gépjármű, amelynek adómentességét nemzetközi egyeanény vagl víszonosság bízlosítja,

j) az Ltszak-atlanli Szerződés Szerrezete, íovÍ6bd az Eszak-atlantí Szerződes tagáIlamaínak es az 1995. éví LXYIL íÖrYéqlben

kihirdaetr békeparrnerség mós részl vevő állimainak Magtarorsuigon rartózkodó fegyveres erői tulajdonában lévő géPjármű

I IV. Az adómentességre való jogosultság kezdetafuége fflll -ffi l ófrnap

y. SúIyos mozgáskorlátozolt kískorú s7emély vag1l a cselekvőképességet korlátozó (kízórÓ) gondnoksdg alatt állő súlYos mozgdskorlátozotl

n agt ko r ú s zem ély adataí

l. Neve:

2. Szülaési helye: v áro s/köu ég, ía ei e : fTT| év || h óW) n ap

3. Aqlja szúletesi csalddi és utóneve:

4. Lakóhelye:fT'f| város/köueg

közrerűlet _ közterúlet jelleg _ hsz _ ép. _ Ih, _ em, _1iü

I. Adóalany

l. Adóalany neve (cégneve):

2. SzüIetesi helye: vór o s /kö u ég, ia ep, fT |T| év|]] h ó|| n ap

3- Anyja szűletesi családi és utóneve:

4. Adó azo n o s ító j"/,, f[fffff[Tl Á dó s zám a : ||ffflffl- n - m
5. Suisztíkai számjele:tfTmn - rm - tm -m
6, Pénzíntézeti szá-loszá^o,fITfTf|- rrrrTm -rrrrrm
7. Székhelye,Iakóhelye:Wfll város/község

kózterúlet _ közterület jelleg _ hsz _ ép, _ lh, _ em _ ajló

8. L evet ezés í c ím"., ffTfl város/közsé8

közterúIet _ közterület jelleg _ hsz _ ép. _ lh, _ em, _ ajtó

9. Telefonszáma:

W. Ádófizetési kőtelezetlség szünetelése (gépjőrmű jogellena eltulajdonítása esetén)

l].aarpzats rctekzetísé? szünetelésének b ej elentés e

1.1- Az ígazolást kiállító rendőrhalóság megnevez8e:.

1. 3. Igazo It időszak kezdeu: ÍIT| affi na||nap
2.aA(ürtzeai kötelezetíSég szűnelela végének bejelentése: szünetelés

WI. Felelősségem ludaídban kijelentem, hogy a baal!ásban kózölt adatok a valóságnak meglfelelnek.

rrT] til m
év hó nap


