AZ ADÓHATÓSÁG TÖLTI KI
Sorszám

ADÓBEVALLÁS AJÁNDÉK UTÁNI ADÓKIVETÉSHEZ

A formanyomtatványba írja be a szerződő felek adatait és az ajándékra vonatkozó más alapvető adatokat (ajándék
elfogadásának dátuma, szerződés típusa, összérték).
Ha a szerződő felek adataira (ÁLTALÁNOS ADÓBEVALLÁSI NYOMTATVÁNY) vagy az ajándék tárgyát képző
ingatlanra ill. ingóságokra vonatkozó adatok (1. és 2. MELLÉKLET) beírására szánt mezők vagy sorok nem
elegendőek, töltsön ki megfelelő számú pótlapot (1. vagy 2. melléklet illetve pótlap –Szerződő felek). Az
alapnyomtatványban tüntesse fel a lapok számát, amelyek az adóbevallás részei.

AZ ADÓBEVALLÁS STÁTUSZÁNAK JELE
(Csak azon adózó tölti ki, aki az adóbevallást az előírt határidő lejárta után nyújtja be, az adóbevallást önbevallásként teszi meg,
vagy a határozat kézbesítése előtt módosÍtja az adóbevallást; az alsó négyzetbe irja be a megfelelő számot.)

1 benyújtva a határidő lejárta után
2 önbevallás
3 a benyújtott adóbevallás javítása, ha a határozat még
nem volt kézbesítve

MEGAJÁNDÉKOZOTT 1

AJÁNDÉKOZÓ 1

Családi -és utónév/ jogi személy megnevezése

Családi -és utónév/ jogi személy megnevezése

Lakcím

Lakcím

írja be a SZEMÉLYI SZÁMOT vagy a /törzsszámot

írja be a SZEMÉLYI SZÁMOT vagy a /törzsszámot

vagy az adószámot / ÁFA-azonosítót

vagy az adószámot / ÁFA-azonosítót

Állampolgárság / székhely szerinti ország

Állampolgárság / székhely szerinti ország

Rezidens ország:

Rezidens ország:

Szlovén Köztársaság

egyéb:

Állandó vagy ideiglenes lakóhely a Szlovén Köztársaságban

igen

nem

Szerződő fél típusa – karikázza be:
O1

Természetes személy

O2

Magánjogi jogi személy

Szlovén Köztársaság

egyéb:

Állandó vagy ideiglenes lakóhely a Szlovén Köztársaságban

igen

nem

MEGAJÁNDÉKOZOTT 2

AJÁNDÉKOZÓ 2

Családi és utónév/ jogi személy megnevezése

Családi és utónév/ jogi személy megnevezése

Lakcím

Lakcím

írja be a SZEMÉLYI SZÁMOT vagy a /törzsszámot

írja be a SZEMÉLYI SZÁMOT vagy a /törzsszámot

vagy az adószámot / ÁFA-azonosítót

vagy az adószámot / ÁFA-azonosítót

Állampolgárság / székhely szerinti ország

Állampolgárság / székhely szerinti ország

Rezidens ország:

Rezidens ország:

Szlovén Köztársaság

egyéb:

Szlovén Köztársaság

Állandó vagy ideiglenes lakóhely a Szlovén Köztársaságban

igen

egyéb:

Állandó vagy ideiglenes lakóhely a Szlovén Köztársaságban

nem

igen

nem

Szerződő fél típusa – karikázza be:
O1

Természetes személy

O2

Magánjogi jogi személy

Jogügylet típusa – karikázza be:
O1

Ajándékozási szerződés

O3

Haszonélvezeti szerződés

O5

Ajándék halál esetén

O2

Átadási szerződés

O4

Életfogytiglani eltartásról szóló szerződés

O6

Egyéb

Az ajándék elfogadásának dátuma:
nap

hónap

év

€

Összérték:

A jogügylet megkötésekor ingatlanforgalmi ügynökség közvetített:

igen

nem

MEGJEGYZÉS/BIZONYÍTÉK:

Az adóbevallás az 1. melléklet ______ lapjából (adatok az ingatlanról), a 2. melléklet ______lapjából (adatok az ingó vagyon,
valamint más vagyoni és dologi jogokról) és______kiegészítő lapból (szerződő felek) áll.
Kijelentem, hogy az adóbevallásban foglalt összes adat valós.
Kapcsolattartó adatok:

Dátum:

telefon

e-mail

telefon

e-mail

A megajándékozottak aláírása:

1. MELLÉKLET – ADATOK AZ INGATLANRÓL, melyek az ajándékozás tárgyai
A) Egy részből álló épületek vagy épületrészek
1

2

3

4

5

6

7

Sorsz.

Az épület vagy
az épületrész
típusa

Község

Kataszteri
község kódja (KK)

Az épület
száma

Az épületrész
száma

Odaajándékozott
hányad*

kódlista 1

törtszám

Cím

Cím

Cím

Cím

B) Telkek
1

2

3

4

5

6

Sorsz.

A telek
típusa

Község

Kataszteri
község kódja (KK)

A telek
száma

Odaajándékozott
hányad *

kódlista 2

Az ingatlan értéke összesen (A+B):

törtszám

€

*Ha az egy részből álló épület illetve az egyes épületrész vagy telek teljes egészében el van adva, írja be: 1/1, ha csak egy része van eladva, az eladott
hányadot írja be törtszám formájában (pl. 1/2, 1/3, 7/12)

2. MELLÉKLET – ADATOK AZ INGATLAN VAGYONRÓL, VALAMINT VAGYONI ÉS EGYÉB DOLOGI JOGOKRÓL, melyek
az ajándék tárgyai
1

2

3

4

5

Sorsz.

Vagyon
típusa

Az ingó vagyon, valamint a vagyoni és más
dologi jog leírása

Odaajándékozott
hányad

Mennyiség**

kódlista 3

törtszám

Összesen:

€

KÖLTSÉGEK, TARTOZÁSOK ÉS TERHELÉSEK
Megajándékozott
sorsz.

Az odaajándékozott vagyonra eső költségek, tartozások és terhelések

Érték
EUR-ban

Összesen:

€

Ugyanattól az ajándékozótól 12 hónapos időszak alatt már az alábbi ajándékot kaptam:
Ajándékozó sorsz

Megajándékozott

Érték
EUR-ban

Az ajándék leírása

sorsz.

Összesen:
** a megszerzett értékpapírok illetve befektetési jegyek mennyiségét írja be egész számmal és tizedesjegyekkel

€

AZ AJÁNDÉKOZÓK /MEGAJÉNDÉKOZOTTAK ROKONI VISZONYA (jelölje be a megfelelőt)

Megajándékozott

Ajándékozó

Rokonságba állunk – az ajándékozó
az én

Nem állunk
rokonságban

sorsz.*

sorsz.*

jelölje be X-szel és adjon leírást

jelölje be X-szel

ADÓMENTESSÉG ÉRVÉNYESÍTÉSE

Megajándékozott
sorsz .*

Érvényesítem a mentességet

kódlista 4

-

* írja be a megajándékozott ill. az ajándékozó sorszámát az adóbevallás első vagy második oldaláról

KÓDLISTA
1 Az épület vagy az épületrész típusa
01 Lakóház

szabadonálló – egy vagy két lakásos, ikerház, sorház

02 Lakás

házban, lakótömbben, toronyházban és hasonló

03 Parkolóhely

épületben lévő parkolóhely

04 Garázs

az épületben vagy szabadonálló

05 Irodahelyiségek

irodák

06 Ügyfélfogadási helyiségek

posta, bank, közigazgatási és hasonló

07

orvosi rendelő, ambulancia, rendelőintézet és hasonló

Helyiségek egészségügyi tevékenység végzéséhez

08 Kereskedemi vagy szolgáltató létesítmény

bolt, elárusítóhely, szalon, gyógyszertár, látszerészet, mosoda és hasonló

09 Vendéglátóipari létesítmény

büfé, vendéglő, étterem, italkimérő, bár, diszkó és hasonló

10 Sport, kultúra vagy oktatási helyiségek

csarnok, előadóterem és hasonló

11 Ipari létesítmények

gyár, műhely, raktár és hasonló

12 Idegenforgalmi elszállásolási létesítmény

szálloda, vendégház, apartman, bungaló, nyaraló, hegyvidéki menedékház és hasonló

13 Mezőgazdasági létesítmény

gazdasági épület, ól, présház, szénaszárító és hasonló

14 Műszaki vagy kisegítő helyiségek

pince, faház, kerékpártároló, lépcsőház, padlás, kézi raktár és hasonló

15 Egyéb

benzinkút, villamoserűmű és egyéb

2 Telektípusok
21 Épület építésre alkalmas beépíthető telek
22 Épület alatti vagy más épület alatti telek vagy az épületrészhez tartozó telek
23 Mezőgazdasági földterület
24 Erdei földterület
25 Egyéb földterület

3 Vagyon típusa
31 Pénz

34 Vízi járművek

37 Befektetési jegyek

32 Személygépkocsi

35 Ékszer és egyéb nemesfém

38 Vállalatban lévő részesedések

33 Motorok és motorkerékpárok

36 Értékpapírok

39 Egyéb

4 Adómentesség
41 mert az ajándékozó házastársa, ill. élettársa, gyereke, unokája, vője, menye, mostohagyereke vagyok, illetve megajándékozott, aki
az ajándékozóval azonos nemű partneri közösségben élt
42 mert magánjogi jogi személy vagyok, mely törvényi alapon vallási, humáni, jótékonysági, egészségügyi, szociálbiztonsági, oktatási,
kutatási vagy kulturális tevékenységek végzésére létesült; de csak akkor, ha olyan ajándékról van szó, amely a jogi személy ilyen
jellegű tevékenysége végzését szolgálja
43 mert parasztgazda vagyok, aki parasztgazdaságot vagy mezőgazdasági földterületet kapott ajándékba
mert vagyonomat visszatérítés nélkül az államnak, a községnek vagy magánjogi jogi személynek engedtem át, akik teljesítik a
44 törvényi feltételeket
45 mert olyan ajándékot kaptam, amely kulturális emlékmű státusszal bír

1. MELLÉKLET – ADATOK AZ INGATLANRÓL, melyek az ajándékozás tárgyai
A) Egy részből álló épületek vagy épületrészek
1

2

3

4

Sorsz

Az épület vagy
az épületrész
típusa

Község

Kataszteri község
kódja (KK)

5
Az épület
száma

6

7

Az épületrész
száma

Odaajándékozott
hányad*

kódlista 1

törtszám

Cím

Cím

Cím

Cím

B) Telkek
1

2

3

4

5

6

Sorsz

A telek
típusa

Község

Kataszteri
község kódja
(KK)

A telek
száma

Odaajándékozott
hányad*

kódlista 2

Az ingatlan értéke összesen (A+B):

törtszám

€

*Ha az egy részből álló épület illetve az egyes épületrész vagy telek teljes egészében el van adva, írja be: 1/1, ha csak egy része van eladva, az eladott
hányadot írja be törtszám formájában (pl. 1/2, 1/3, 7/12)

2. MELLÉKLET – ADATOK AZ INGATLAN VAGYONRÓL VALAMINT VAGYONI ÉS EGYÉB DOLOGI JOGOKRÓL, melyek
az ajándék tárgyai
1

2

3

4

5

Sorsz

A vagyon
típusa

Az ingó vagyon, valamint a vagyoni és más
dologi jog leírása

Odaajándékozott
hányad

Mennyiség**

kódlista 3

törtszám

Összesen:

€

** a megszerzett értékpapírok illetve befektetési jegyek mennyiségét írja be egész számmal és tizedesjegyekkel

PÓTLAP - Szerződő felek
MEGAJÁNDÉKOZOTT

*

AJÁNDÉKOZÓ

*

Családi és utónév/ jogi személy megnevezése

Családi és utónév/ jogi személy megnevezése

Lakcím

Lakcím

írja be a SZEMÉLYI SZÁMOT vagy a /törzsszámot

írja be a SZEMÉLYI SZÁMOT vagy a /törzsszámot

vagy az adószámot / ÁFA-azonosítót

vagy az adószámot / ÁFA-azonosítót

Állampolgárság / székhely szerinti ország

Állampolgárság / székhely szerinti ország

Rezidens ország:

Rezidens ország:

Szlovén Köztársaság

egyéb:

Állandó vagy ideiglenes lakóhely a Szlovén Köztársaságban

igen

Szlovén Köztársaság

egyéb:

Állandó vagy ideiglenes lakóhely a Szlovén Köztársaságban

nem

igen

nem

Szerződő fél típusa – karikázza be:
O1

Természetes személy

O2

Magánjogi jogi személy

MEGAJÁNDÉKOZOTT

*

AJÁNDÉKOZÓ

*

Családi és utónév/ jogi személy megnevezése

Családi és utónév/ jogi személy megnevezése

Lakcím

Lakcím

írja be a SZEMÉLYI SZÁMOT vagy a /törzsszámot

írja be a SZEMÉLYI SZÁMOT vagy a /törzsszámot

vagy az adószámot / ÁFA-azonosítót

vagy az adószámot / ÁFA-azonosítót

Állampolgárság / székhely szerinti ország

Állampolgárság / székhely szerinti ország

Rezidens ország:

Rezidens ország:

Szlovén Köztársaság

egyéb:

Állandó vagy ideiglenes lakóhely a Szlovén Köztársaságban

igen

Szlovén Köztársaság

nem

Szerződő fél típusa – karikázza be:
O1

Természetes személy

O2

Magánjogi jogi személy

*

egyéb:

Állandó vagy ideiglenes lakóhely a Szlovén Köztársaságban

írja be a megajándékozott illetve az ajándékozó soron következő sorszámát

igen

nem

