DUNAKESZI POLGÁRMESTERI HIVATAL
2120 Dunakeszi, Fő út 25.
Tel.: 06 27 542 800
E-Mail: ugyfelszolgalat@dunakeszi.hu

BEVALLÁS
Előállított magánfőzött párlat után
a 20… adóévre
1.

A magánfőző

Neve: ___________________________________________________________________
Születési helye: ________________________________,
év

ideje:

hó

nap

Anyja születési családi és utóneve: ____________________________________________
Adóazonosító jele:
Lakóhelye:

_______________________________________ város, község

_____________________közterület_______közterület jelleg_____hsz.___ép.___lh.__em.__ajtó
Levelezési címe:

__________________________________ város, község

_____________________közterület_______közterület jelleg_____hsz.___ép.___lh.__em.__ajtó
Telefonszáma: ________________________, e-mail címe: ___________________________
2.

Tárgyévben előállított magánfőzött párlat

Mennyisége: _____________ liter
Átalányadó összeg: 1 000 forint
3. Nyilatkozatok

Nyilatkozom, hogy gyümölcstermő területtel rendelkezem.
Nyilatkozom, hogy tárgyévben bérfőzés keretében sem én sem háztartásom többi tagja
nem állíttatott elő párlatot.
Nyilatkozom, hogy a kierjedt gyümölcscefre nem tartalmazott hozzáadott mesterséges
vagy természetes eredetű cukorból, izocukorból vagy mézből származó alkoholt.
Nyilatkozom, hogy saját tulajdonú gyümölcsből, gyümölcsből származó alapanyagból
állítom elő a párlatot.

___________________

_______________________

helység

év

hó

a bejelentő aláírása

nap

19. melléklet Főlap I. rész 10. pontja az alábbiak szerint módosul:
„10. A Htv. 39/E. § vagy 39/F. szerint mentes adóalany bevallása □”
Adatvédelmi nyilatkozat
Büntetőjogi felelősségem tudatában kijelentem, hogy a kérelmen közölt adatok valósak.
Alulírott hozzájárulok ahhoz, hogy e kérelemben megadott telefonszámom és email
címem Dunakeszi Város Önkormányzata és a Dunakeszi Polgármesteri Hivatal az
adatvédelmi tájékoztatóban foglaltak szerint kezelje, feldolgozza (részemre telefonon, emailen és/vagy postai úton közvetlenül a város sport, társadalmi, közéleti eseményeiről,
rendkívüli eseményekről, rendezvényekről, városi hírekről információt juttasson el). Az
adatkezeléssel kapcsolatos tájékoztatást megismertem, az adatvédelmi tájékoztató
rendelkezéseit elfogadom.1
igen

nem

Dunakeszi, 20

év

...................................................................
kérelmező aláírása

hónap

nap

..................................................................
ügyintéző aláírása

Az adatkezelés határozatlan ideig terjed. A megadott személyes adatok nem kerültnek
nyilvánosságra hozatalra. A fenti hozzájárulásom bármikor visszavonható, az információs
önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény
(továbbiakban
Info.
tv.)
14.§
c)
pontja
alapján,
az
adatkezelőtől
az
ugyfelszolgalat@dunakeszi.hu e-mail címre elküldött levélben lehet kérni a személyes
adatok - a kötelező adatkezelés kivételével - törlését vagy zárolását. Kötelező
adatkezelésnek minősül amennyiben az adatok további kezelését vagy megőrzését
jogszabály írja elő. Az adatkezelő ennek a kérésnek a törvényi kivételektől eltekintve (Info.
tv.16.§) köteles eleget tenni.
1

