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Tísxtelt hrarrók!
Ladán.l"b*nry K*rs$g k*nigaxgatási t*r[il*l*n ax áj}gt*k vgd*}m*r*i és kírrrél*ter:*,I s;ltll{l
*l,i
XX\r}II. trr,rv*ny 42iB" -ábnn fi:glalt kr:t*lrr".*ttség*n*k *leg*t téve ?{}1,5, áprii,is "
"
*
rrxpj* 3{}1 . mr{iun 3í.. tt*pja k*z*tt ebtissxtir"ást rendelek *i.
Ár pbiisszcirás iinbevallásrrs ntórisrerrcl ttirt*nik. Áe ebrrssueírás során au *btn.rtóknak

iq9

etre ként egy. a íi;r:rtj.}*gszxbál3,ban megh_xtártlz*tt adattartalrnr"i adxtfixput -- etmgfi, ÍtTgÍelfi
meííékíeti/:eirtaíálhxtil - kell kífiilt*ni és xz iirrk*r*r_&nyz*thtl;r lrek ildcni.

Azon ingatlantuiajdnnasok is k telcsek az adntlapat nenrleggs r,á3asszal vissza i{il**nio
aki e llsm et}tartókl
Ar-crn el:tgptóknak* akikngk t$hb *brtrl varr adal,sa*l*átrt*,tási k,ltglezettsóge, azak t*vábbi
ndatlapokat a rnellékg3t adattrap fenyrná**trá*ávatr süksr r$uitlratják, vagy i015" írprilis t-tói
á{irelr*t,ik á {-adárr3,b*nei Koziis ürrkrr,rruárr_r,rxnti Hirrnt*ibatr, ria$} let*ltlr*tík * ktixs*g
}:.ivatal*s hcrnlapján 3,1_1}_}_\1,}ada*y|tgue"bu *,ldalnn gx gbiissneírás tii} a]att.
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kiti}ttiift atáírt xd*tl*pokat a Ladánl,bgnei Koziis ün}iomrarryzati Hivata}lroz
tórtiv*vó yü lcvélk*nt p*xtai

{{}Ü.1"5

rit*rr bekii}dve, Vegy

I-nilányb*n*, I;.il iit 66.} prrstai uton
Lndárryb*nei Krlrns Örrkonrrárryzati Hivatatrban átaclás-átv*teli eli.*merv*ny eliené|r*n
clypcs lzabe lla, rlgyintdr.iinek átarlr,a, veg},
th*rg#tads*yhtpg.^},}_g c-rxai| círrrre szkennelvc elk1ildve.

F*lhivllm az ebtafiók íig3xlmót arra,

h*guv t{}13,

j*nnán

í-t i nógy h

naptlsnái id{ísebtr

gbeket trantr.potrderrei {xrikrtclrippel} nr,egie tilve lehet rxak tar{ani,
Amcnnyiben az elrtarló c}lNrfik a kotgl*z*ttségón*k rnóg tl*xl,l t*tt *}*g*t. afi cbtjsszgírási
ad;rtlap kit*ltésn elatt azt pótolj*. A köteleze{tség nem teljesít*se rsetén *tinim*rn 45"Üt}Ü F't
áliatvód glmi bírság sxalrlratí: kj
Ám*nlryib*n Nz ebtartó ar *btissxeíráxrx ygnntk*ir a*atsatllgá}t*tási ktiteteeetts*gtif
elmu nsetja, 3fi.ü{l{} Ft *3latvÉdelrni bírrággal stijthat t A-z *trossr*Írásban r:rikro*lriPPei
*}lát*tt *s ny. állat*rvcsrral rrrár k*rábtlan bcjel*rrt*tt, a kctzpnnti rryilvár:tartásbitn szei'ePli:
"

ehrkct is trc kell ,jeleltteni. Ax *btulajdnn*p*k az *basszeirást kiivetiie:r is kiitelesek
nd,;rt*kbnrr hektrv*tk*e*tt váltcraásokrtt, sz*pcrrrrlatnt írásbnrl bcj*lentcni.
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adatszalgáltatási kiltelezettsógónek tcgycn cleg*t.
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