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Žiadosť o prihlásenie psa do evidencie   |   Priznanie dane za psa 
Ebnyilvántartásba-vételi kérvény   |   Ebadó bevallása

Családi és utónév, akadémiai cím:Titul, meno a priezvisko:

Személyi szám / SASZ (statisztikai azonosító szám):Rodné číslo / IČO:

titul, meno a priezvisko daňovníka, adresa trvalého bydliska 
az ebtartó családi és utóneve, akadémiai címe, állandó lakcíme

Adóalany - ebtartó. Az adóalany adatai.Daňovník - držiteľ psa. Údaje o daňovníkovi.

Község, a lakcím/székhely PISZ-a:Obec a PSČ trvalého bydliska / sídlo podnikania:

Utca:Ulica:

Evidenčné číslo žiadosti (vyplňuje MÚ/Obec): 
A kérvény iktatószáma (kitölti a községi/városi hivatal):

Családi és utónév, akadémiai cím:Titul, meno a priezvisko:

Személyi szám / SASZ (statisztikai azonosító szám):Rodné číslo / IČO:

Község, a lakcím/székhely PISZ-a:Obec a PSČ trvalého bydliska / sídlo podnikania:

Utca:Ulica:

Az alábbi személy által képviselve:Zastúpená v osobe

Oznamuje správcovi dane: adókezelőnek jelenti

ZÁNIK DAŇOVEJ POVINNOSTI | ADÓKÖTELESSÉGE MEGSZŰNÉSÉT

VZNIK DAŇOVEJ POVINNOSTI | ADÓKÖTELESSÉGE LÉTREJÖTTÉT

Dátum | Keltezés

Spôsoby preukazovania vzniku daňovej povinnosti: | Az adókötelesség létrejöttének igazolása:

prírastok v rámci vlastného chovu | gyarapodás saját tenyészetbőlprisvojenie si túlavého psa | kóbor eb befogadása

darovanie | ajándékozás prevzatie z útulku zvierat | befogadás állatmenhelyrőlkúpa | vétel

Spôsoby preukazovania zániku daňovej povinnosti: | Az adókötelesség megszűnésének igazolása:

uhynutie psa (v dôsledku choroby, staroby, zrazenia motorovým vozidlom) | elhullás (betegség, öregség, közúti baleset következében)

krádež | lopásdarovanie | elajándékozás utratenie psa | hatósági kiirtáspredaj | értékesítés

Megjegyzés:Poznámka:
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podpis a (pečiatka) daňovníka 
Az adóalany aláírása és bélyegzőjének lenyomata

Miesto vydania | A kiállítás helye: 

Dátum | Keltezés: 

* Hodiace sa označte! | A megfelelőt megjelölni!

Deň nadobudnutia psa*: | Az eb beszerzésének napja*:

Deň narodenia psa*: | Az eb világra jöttének napja*:

Az eb fajtája (keresztezett kutyafajta):Plemeno (kríženec) psa:

1.

Deň, mesiac a rok, od kedy sa pes drží: | Az eb tartásba vételének éve, hónapja, napja:

Deň, ktorým daňovník prestal byť vlastníkom alebo držiteľom psa: | Az ebtartás megszűnésének napja:

2.

3.

Milyen célból tartják a kutyát, és hol nevelik:Na aký účel sa pes drží a kde je chovaný:

1.

2.

3.

Kiegészítő tájékoztatás: 
1. Az adó kezelője köteles védeni a személyes adatokat, melyeket az 
adóbevallás alapján megismert, a személyi adatok védelméről szóló 
törvény rendelkezései szerint. 
2. Az adóbevallást az adóalany személyesen vagy postai úton kézbe-
síti az adókezelőnek. 
3. Az adóalany köteles az adókezelőnek bejelenteni minden olyan 
tényt, amely az adókivetéshez szükséges, mégpedig egy hónapon be-
lül az adókötelesség keletkezésének napjától számítva, vagy attól a 
naptól számítva, amikor az adókötelességet megalapozó tényállás 
megszűnt.

Doplňujúce informácie: 
1. Správca dane je povinný chrániť osobné údaje zistené na základe 
oznamovacej povinnosti v zmysle zákona o ochrane osobných úda-
jov. 
2. Oznámenie k dani doručuje daňovník správcovi dane písomne ale-
bo osobne. 
3. Daňovník je povinný správcovi dane v rámci oznamovacej povin-
nosti ohlásiť všetky skutočnosti potrebné na vyrubenie dane a to do 
jedného mesiaca odo dňa vzniku daňovej povinnosti, odo dňa, keď 
nastala skutočnosť, ktorá má vplyv na zánik daňovej povinnosti 
daňovníka. 

Az eb különös ismertető jegyei:Zvláštne rozpoznávacie znamenia psa:

Výška v cm: | Marmagassága cm-ben: Číslo známky: | Számjele:

Farba: | Színe:Vek: | Kora: Pohlavie: | Nneme:

Ročná daň vo výške: 
A kivetett éves adó összege:

EUR 
euró

Korlátlan érvényességű igazolvány* | Bez časového obmedzenia*

Az eb tartója ZŤPIS* | Az eb tartója súlyosan egészségkárosult kísérője*

S časovým obmedzením* | Időhatárhoz kötött érvényességű igazolvány*

Držiteľ dane ZŤP* | Az eb tartója súlyosan egészségkárosult*

MellékletekPrílohy:

potvrdenie veterinárneho lekára | az állatorvos igazolása

zmluva o predaji | adásvételi szerződés
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Žiadosť o prihlásenie psa do evidencie   |   Priznanie dane za psa
Ebnyilvántartásba-vételi kérvény   |   Ebadó bevallása
Családi és utónév, akadémiai cím:
Titul, meno a priezvisko:
Személyi szám / SASZ (statisztikai azonosító szám):
Rodné číslo / IČO:
titul, meno a priezvisko daňovníka, adresa trvalého bydliska az ebtartó családi és utóneve, akadémiai címe, állandó lakcíme
Adóalany - ebtartó. Az adóalany adatai.
Daňovník - držiteľ psa. Údaje o daňovníkovi.
Község, a lakcím/székhely PISZ-a:
Obec a PSČ trvalého bydliska / sídlo podnikania:
Utca:
Ulica:
Evidenčné číslo žiadosti (vyplňuje MÚ/Obec):
A kérvény iktatószáma (kitölti a községi/városi hivatal):
Családi és utónév, akadémiai cím:
Titul, meno a priezvisko:
Személyi szám / SASZ (statisztikai azonosító szám):
Rodné číslo / IČO:
Község, a lakcím/székhely PISZ-a:
Obec a PSČ trvalého bydliska / sídlo podnikania:
Utca:
Ulica:
Az alábbi személy által képviselve:
Zastúpená v osobe
Oznamuje správcovi dane:
adókezelőnek jelenti
Dátum | Keltezés
Spôsoby preukazovania vzniku daňovej povinnosti: | Az adókötelesség létrejöttének igazolása:
Spôsoby preukazovania zániku daňovej povinnosti: | Az adókötelesség megszűnésének igazolása:
Megjegyzés:
Poznámka:
podpis a (pečiatka) daňovníka
Az adóalany aláírása és bélyegzőjének lenyomata
Miesto vydania | A kiállítás helye: 
Dátum | Keltezés: 
* Hodiace sa označte! | A megfelelőt megjelölni!
Az eb fajtája (keresztezett kutyafajta):
Plemeno (kríženec) psa:
1.
Deň, mesiac a rok, od kedy sa pes drží: | Az eb tartásba vételének éve, hónapja, napja:
Deň, ktorým daňovník prestal byť vlastníkom alebo držiteľom psa: | Az ebtartás megszűnésének napja:
2.
3.
Milyen célból tartják a kutyát, és hol nevelik:
Na aký účel sa pes drží a kde je chovaný:
1.
2.
3.
Kiegészítő tájékoztatás:
1. Az adó kezelője köteles védeni a személyes adatokat, melyeket az adóbevallás alapján megismert, a személyi adatok védelméről szóló törvény rendelkezései szerint.
2. Az adóbevallást az adóalany személyesen vagy postai úton kézbe-síti az adókezelőnek.
3. Az adóalany köteles az adókezelőnek bejelenteni minden olyan tényt, amely az adókivetéshez szükséges, mégpedig egy hónapon be-lül az adókötelesség keletkezésének napjától számítva, vagy attól a naptól számítva, amikor az adókötelességet megalapozó tényállás megszűnt.
Doplňujúce informácie:
1. Správca dane je povinný chrániť osobné údaje zistené na základe oznamovacej povinnosti v zmysle zákona o ochrane osobných úda-jov.
2. Oznámenie k dani doručuje daňovník správcovi dane písomne ale-bo osobne.
3. Daňovník je povinný správcovi dane v rámci oznamovacej povin-nosti ohlásiť všetky skutočnosti potrebné na vyrubenie dane a to do jedného mesiaca odo dňa vzniku daňovej povinnosti, odo dňa, keď nastala skutočnosť, ktorá má vplyv na zánik daňovej povinnosti daňovníka. 
Az eb különös ismertető jegyei:
Zvláštne rozpoznávacie znamenia psa:
Výška v cm: | Marmagassága cm-ben:
Číslo známky: | Számjele:
Farba: | Színe:
Vek: | Kora:
Pohlavie: | Nneme:
Ročná daň vo výške: A kivetett éves adó összege:
EUR euró
Mellékletek
Prílohy:
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