
ADATLAP 
Talajterhelési díj mentesség igénybevételéhez

1. Mentesség tárgyát képező ingatlan címe:

2. Kérelmező adatai (Bevallás benyújtó adataival egyezően):

a) neve:

b) adóazonosító jele:

 város/községc) lakcíme:

közterület közt. jelleg  hsz.  ép.  lh.  em.  ajtó

d) foglalkozása:

e) munkahelye és címe:

f) jelenlegi rendszeres nettó jövedelme*:

3. A kérelmezővel közös háztartásban élők adatai:
a) házastárs vagy élettárs foglalkozása, munkahelye és nettó  havi jövedelme*

b) egyéb családtagok foglalkozása és nettó havi jövedelme

c) eltartott családtagok felsorolása:

4. A kérelmező és a vele közös háztartásban élők egyéb jövedelmei: 

Büntetőjogi felelősségem tudatában kijelentem, hogy az adatlapon szereplő adatok a valóságnak megfelelnek.

helység év hó nap
aláírás

Az adatlapon mellékletként csatolt bizonylatok felsorolása (Kérjük, hogy lehetőség szerint fénymásolatban küldje be a bizonylatait, 
mert amennyiben a postázás során elvesznek, az adóhatóság azokért felelősséget vállalni nem tud.)

* munkáltatói igazolás csatolása szükséges 
  
Az adatlapon szereplő adatokat az adóhatóság a talajterhelési díj alóli mentesség kérelmének elbírálásához használja fel. Az adatok 
kitöltése és az adatok szolgáltatása önkéntes, ennek megtagadása vagy elmulasztása esetén az adóhatóság a rendelkezésre álló adatok 
alapján bírálja el a kérelmet. 
  
A fenti tájékoztatás alapján kijelentem, hogy az adatlap személyes adataimra vonatkozó rovatainak kitöltéséhez, a kért adatok 
közléséhez és az adóhatóság általi kezeléshez hozzájárulok. (Az adatlapon szereplő házastárs/élettárs, családtag aláírása.) 
  

..........................................  ..........................................  .......................................... 
aláírás    aláírás    aláírás 
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