
1 . sámri mellékl et a 2 l |9 68' (I. 24.) IM rendelelhez
Nyomtatvány kÖl tségmentesség engedé| ye zéséhez

NYII.,ATKo ZAT yZEMELYI ADAToKnór

KERruK' oLVASSA EL I.IGYELMESE,N A TÚLoLDALI rarÉxozrerórt

Kerelmezi

KérelmezÓ erytittélo hiízasuírsa,
illetÓleg e ltanrásarÓl gondoskodni
kÓteles sziilri (a családi kapcso|at

megieloléseral)

Kértlmezo eltartasarÓl gondoskodtti
ktite|es miisik szÍiloie

1. Név(leánykori név is)

2. Sziiletési név

3. Sziiletési hely és ido

4. Anyja leánykori neve

5. LakÓhelye

6. TartÓzkodási helye

7' Foglalkozása (ha egyéni vállalkozo a vállalkozÓi igazolvány szií'rna)

8. Családiállapota

9. A tenylegesen eltartott hozzátartozók szárna

gyermek (kora)

szii|Ő

más eltartotl

FE-9-] ur..i -i Ms (2oo7 05)

év hÓ nap

(a kérelmező a|áírasa)



2. sámÍr melléklet a 2/ l 968. (I. 24.) IM rendelet}rez
Nyomtatvány koltségmentesség engedélyezéséhez

NYII.,AT KDZAT vAGYoNI HELY ZET nŐl

KÉRJIIK oLVASSA EL FIGYELMESEN A TÚLoLDALI TAJÉKoZ'tAróTl

BÍintetrijogi felelósségem tudatában kijelentem, hogy a fenti adatok a valÓságnak megfeleInek:

--, - _ é, h<l '-_ nap

* A megfelel szota|á kell hrizni!

I I 3lS lt. ' 
1-1348(2oo705)

Kérelmezo

Kérelmezo egy ttéló házastarsa"
i|letoleg eltartásaró| gondoskodni
kciteles szti|tí (a családi kapcso|at

megjelÖlésevel)

Kérelmezo elhrtásarol gondoskodni
koleles tnasik szÍiloje

l . AdÓk<jteles iovedelme x VÍul nlncs van- nincs van-runcs

2. AdÓkciteles vagyontárgya* van-- nincs van runcs van - mncs

3'AdÓkoteles vagyontargya megnevezése

4.Ingatlarn(i)* van runcs van-nmcs van--runcs

5. AdÓment,es ingatlana van-runcs van-nlncs víln-nrncs

6. Egyébva$'ona* van-runcs van-nlncs van-ninos

7 . E. gy éb v agy oná'rrak megrevezése

8. Az ingatlan(ok) forgalrni értéke (osszcsen)

9. Egyéb varyontargy(ak) forgalmi értéke (Összesen)

(a kérelmezo aláírása)



3. szrírnri mellék|eta2/|968, (I.24.) IM rendelethez
Nyomtatvany kol tségmentesség errgedélye zéséhez

MUNKÁLTATót IGA ZaL^s

AmunkáltatÓiigazo|astcsakakkorke|lkiállítani,haakérelnl.az-ovaszhozzátartomjamunkaviszrnyban.kzszo|gálati,k(ilkalm
i||etve VÍivetkezetitirgságijogviszony a|apjiín létrej tt munkaviszony'-je||egri jogviszonyban áll.
KERITJK, OLVASSA EL FIGYEI.MESEN A TULOLDALI TAJEKOZTATOT!

rÉnp lv  BzŐ
Kérelmezri egyiittéló há:lastars4
illewe a kérelnrezrlt eltartó sztil<í

KéreImezo eItartasarÓ|
gondoskodni ktiteles másik sziilo
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Amurkahato

neve es clnle:

Osszes keresete, j árandÓsága
ía renrlsze,res irrÍtatás irleiét a|á kel| hítzni.|

heti

havi

evi

Ft. nettő

heti

lnvi

evi

Ft. nettÓ

lreti

havi _

svi

Ft. nettÓ

a kérelem beadásának id<ípontjában.

A kérelem beadiisiit megel zo
naptiiri évben elért átlagkeresete. bavr FI havi Ft travi Ft

Igazolom, hogy a fenti adatok
megÍble|nek a valÓságnak

lY)

Igazolom, hogya fentr adatok
nregfolelnek a va|Óságnak

h]

Igazolom, hogya fenti adatok
megfelelnek a val<iságnak

. . . . . . . . . .  év . . . . . . . . . . . . .  ho  . . . . . . . . nap

P.H.

a mrrrrkáltatÓ résirerÓ|

P.n

a munkáltatÓ részérol

P.H.

a rnunká|tatÓ reszéról

|Elíl u..,,.1 345 (2oo7.o5)



4. szám melléklet a2l |968.(I. 24.) lM rendelethez
Nyomtatvany ko ltségmentesség engedélye zéséhez

ADOIG AZOLAS I.

Azigamlástaklorkellkállítani,haakéíe|meáa2'sámÉ]lékletszerintkÜelente1te,hos/nekivas/hozárafzÓjánakadÓkÖte|es\as/on6Ísavan'Az|fzil|eH|#l
1990' évi xcm- tiilrr'ény 33. !.a (2) bekezdésének 22. pon$a éíe|mében illetél ne es'

KÉRJÚK oLVAssA EL FIGYELMESFN A TLIIoLDALI TfuÉKoZIATT I!

l. Kérelmezo
Il. Kérelmezo egytittélo házastan4

i| |etve a kérelrnez t e|tadÓ sztilo
tI l' Kérelmezo cllaftas.ár ol

gondoskodni kÖteles nliísik sziilo

AzadÓa|apj4 illetve
adÓk<iteles jovede|me az adÓ tisszege

AzadÓ a|apj4 illetve
adÓkoteles icivedelme

az adÓ cisszege
Az adÓ alapja, illewe
adÓkoteles itjvedelme

az ado Összese
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l2.Akérelerrr
benyujta.srít
megelozo

naptiiri évben
a(z)

a) epífinényadÓnál

b)gépjármtiadÓnál

c) egyéb helyi adÓnál

ÓÍtildadonal

e) egyéb adÓnál

lrri hÁ hri -..., nao

P.H.

osztá|yvezstö
(egao,iiryintézo

PH.

osÚá|yveznto

$eryzo,iiryintézo

PH.

os;úáliyvezeto
(eryzÓ, Í'iryintézi

I 1340-l vsz.1-1346(2oo7 05)



5. szímrimellékleta2l|968. (I. 24.) IM rendelethez
Nyomtatvány koltségmentesség engedélyezéséhez

ADótGAZorÁs II.

Az igazolást akkor ke|l kiáitani, ha a kéÍeknező vas/ ho?áÍftazőja az{Ít. szrfn Önad6zÓ, va$/ adőhatÓsági ad6megállapítást kéÍt' Az igazolás az illeÉkekről szílÓ
1990. évi xcm. tiJrveny 33' $-a (2) bokezdésének 22. poaua eÍtc|mébcn itletfuentEs.

KÉRJÜK oLvAssA EL FIGYELmSEN ^ TÚI,oIDALÍ TÁJEKoZTATTT!

Kérelmezo adatai
Kérelrnezo e$lÍittéIŐ házas írsa"
i|letve akerelmezot eltartÓ sztiló

Kére|mezÓ eltartiásrárol
gondoskodni kiite|es masft sziiló

az adÓ a|apja azadőosszege azadőalap1a az adő ősszese azadődapja az adÓ Összege
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A kérelem beadiísít mege|ózn
naptíri évben elért

adÓkoteles iovedelem:

ev hÁ hÁ hA

PÍt

osztályvezstii
(ijs/inteá)

PH.

os*áÍyvezrtö
(WintéZ )

P.H.

osztályvezeto
(Íis/inteZo)

|ll77| vszrr347(2oo7.os)


