AZ ADÓZÓ ADATAI

(családi és utónév)

(addószám)

(lakcímre vonatkozó adatok: település, utca, házszám)

(e-mail

(postai irányítószám)

(telefonszám

KÉRELEM
a mezőgazdasági és erdőgazdálkodási alaptevékenységbe való beruházásra
vonatkozó külön kedvezmény érvényesítésére, ___________ évre szóló
I. ADATOK A PARASZTHÁZTARTÁS KERETÉN BELÜLI BERUHÁZÁSOKRÓL

Beruházási
érték (EUR)
Sor
szám

1

2

3

4

5

6

7

8

Beruházás típusa

Számlaszám

A beruházás
társfinanszírozását
jóváhagyó
határozatot kiállító
hatósági szerv
megnevezése

A beruházás
társfinanszírozá
sát jóváhagyó
határozat
száma és
kiállítási
dátuma

Beruházási
társfinanszírozási

összeg (EUR)

II. ADATOK AZ ADÓZÓ AGRÁRKÖZÖSSÉG KERETÉN BELÜLI BERUHÁZÁSAIRÓL

a) Adatok az agrárközösségekről és a parasztháztartás tagjai részesedéseikről az
agrárközösségekben:

Sorszám

Az agrárközösség
adószáma

Azon parasztháztartás tagjának adatai, mely
részvényes az agrárközösségben

Az agrárközösség
megnevezése és székhelye

Adószam

Családi és
utónév

Részesedés az
agrárközösségben

b) Az egyéni agrárközösségbe beruházásra vonatkozó adatok:

Az
agrárközösség
adószáma

Beruházási
érték (EUR)
Beruházás
típusa

Számlaszám

A beruházás
A beruházás
társfinanszírozá
sát jóváhagyó társfinanszírozás
át jóváhagyó
határozatot
határozat száma
kiállító hatósági
és kiállításai
szerv
dátuma
megnevezése

Befketetési
társfinanszírozási

összeg (EUR)

III. MELLÉKELT BIZONYÍTÉKOK (jelölje be a megfelelőt):
o
o
o
o

számlák
bizonyíték a parasztháztartás tagjai részesedéseikről az agrárközösségben
társfinanszírozás beruházását jóváhagyó határozat másolata
egyéb bizonyíték (típus és szám): ....................................................................

Kijelentem, hogy azon beruházások, melyekért a mezőgazdasági és az erdőgazdálkodási
alaptevékenységbe fektetett beruházásért érvényesítem a kedvezményt, nem EU, SzK vagy helyi
önkormányzati költségvetésből finanszírozottak, illetve ellenkező esetben jelen kérelem I. és II.b
pontjában foglaltak alapján feltüntettem a határozat számát, melynek alapján jóvá lett hagyva a
beruházás társfinanszírozása és a beruházási társfinanszírozás jóváhagyott összegét.

Kötelezettséget vállalok, hogy az idézett társfinanszírozással kapcsolatban az EU, az SzK vagy a helyi
önkormányzatok részéről beálló változások esetén az adóhatóságnak bejelentem a valós, helyes és
teljes adatokat.

Kelt………………….., dátum: …..……………….

……………….……………………
adózó aláírása

FIGYELMEZTETÉS: Ha a kérelem hiányos adatokat tartalmaz, ezek a jövedelemadó informatív
kiszámításánál nem lesznek figyelembe véve. Az adóhatóság az informatív kiszámításnál az adó évre
vonatkozó személyi jövedelemadó kiméréséhez, csak azokat az előző évre vonatkozó kérelmeket veszi
figyelembe, melyek a folyó év február 5-ig érkeznek be. Ha a kérelem postán ajánlva van elküldve, a
postára adás napja számít a kérelem benyújtása napjának, ha pedig a kérelem egyszerüen van
postázva, az adóhatósághoz legkésőbb a folyó év február 5-ig be kell érkeznie.

