Munkavállalói nyilatkozat
Munkáltatói adómentes lakáscélú hiteltörlesztés támogatásához
Igénylő adatai
Név:
Szül. hely, idő:
Cím:
Adóazonosító:
Személyi ig. száma:

……………………………………..……………………….…………………..…
……………………………………………… Tel.: ………………………………
…………………………………………………………………………….………
………………………………… Anyja neve: ……………………………………
………………………………… Lakcímkártya száma: ……………………….....

Hitelszerződés adatai
A támogatást igénylő munkavállaló hitelszerződésen szereplő státusza:
vagy

adós
adóstárs

Hitelt folyósító intézet, szervezet adatai (kincstár, bank, munkáltató, lakás-takarékpénztár):
Neve:

…………………………………………………………………

Hitelszerződés kezdete:
……_…_…
Hitelszerződés lejárata:
……_…_…
A hiteltörlesztés igényléskor aktuális havi összege:
……..……….……. Ft
lakáscélú hitel ingatlan vásárlásához ….

munkáltatói lakáshitel…………….

lakáscélú hitel ingatlan építéséhez,
korszerűsítéséhez, bővítéséhez .………

lakáscélú hitelt kiváltó
hitelszerződés……………………..

szabad felhasználású hitel
(beazonosíthatóan lakás céllal)………..

gyűjtőszámla szerződés
deviza alapú lakáshitelhez…………

lakástakarékpénztári hitel

Ingatlannal kapcsolatos adatok
Az ingatlan pontos címe, helyrajzi száma: ……………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
Az igénylő az ingatlanban tulajdonrésszel rendelkezik

igen

nem

Az igénylő az ingatlanon haszonélvezeti joggal rendelkezik

igen

nem

Az ingatlan (telekárat nem tartalmazó) vételára az adásvételi szerződés
szerint, vagy az építés, bővítés , korszerűsítés értéke a költségvetés szerint: ……………. Ft
A méltányolható lakásigényt ezzel az adásvétellel,
hitelszerződéssel kapcsolatban korábban már vizsgálták

igen

nem

(amennyiben rendelkezik az ezt igazoló dokumentum másolatával, nem szükséges a szobákra illetve az együtt lakókra
vonatkozó adatszolgáltatás)

Adja meg a lakószobák méretét:
1.

m2

2.

m2

3.

m2

4.

m2

5.

m2

6.

Amennyiben a nappali szoba, az étkező és a konyha
osztatlan közös térben van, adja meg a méretét…………………………………….. …

m2
m2

A támogatásban érintett ingatlan állandó lakóhelyként vagy tartózkodási helyként szolgál az alábbi
közeli hozzátartozók részére:
*Házastárs, élettárs, kiskorú gyermek, szülő, eltartott hozzátartozó (12/2001. (I. 31.) Korm. rendelet)
Név

Rokonsági fok*

Lakcímkártya száma

Folyósítással kapcsolatos adatok
A tárgyévben és az azt megelőző négy évben összesen, munkáltatói adómentes lakáscélú támogatásban
az alábbi értékben részesültem:
……..……….……. Ft
A támogatást az alábbi számlaszámra kérem folyósítani:
lakossági folyószámla
egyéni hitelszámla
központi elszámoló számla
Hitelintézet neve:

………………………………….……………………………

számlaszám:

…………….......…..-………..…...….…..-………...…..…….

Alulírott kijelentem, hogy nyilatkozatomban szereplő információk a valóságnak megfelelnek. Tudomásul veszem, hogy
amennyiben valótlan nyilatkozattétel miatt a támogatás adómentessége nem áll fenn, a támogatás összegének 20%-al növelt
értéke adó és járulék köteles jövedelemnek minősül. Az ezzel kapcsolatos adó és járulékfizetési kötelezettségemnek eleget
teszek, a munkáltatónál ezzel kapcsolatos felmerült költségeket megtérítem.
Alulírott önkéntesen hozzájárulok, hogy munkáltatóm személyes adataimat az adómentes lakáscélú munkáltatói támogatás
nyújtásához tárolja, kezelje és értesítésemhez felhasználja. Hozzájárulok ahhoz, hogy munkáltatóm jelen nyilatkozatban
meghatározott személyes adataimat a lakáscélú munkáltatói támogatás nyújtásához szükséges adatkezelés, illetve
adatfeldolgozás céljából átadja a folyósításban közreműködő szervezeteknek (hitelintézetek), és azokat adminisztrációs,
adatkezelési, illetve adatfeldolgozási tevékenységek elvégzéséhez felhasználják.

A fenti Hitelszerződéshez kapcsolódóan a 2014. év támogatási időszakban én vagy a velem együtt
jogosult adós vagy adóstárs/ak az aktuális törlesztő részletet meghaladó vissza nem térítendő
hiteltörlesztési adómentes munkáltatói támogatást nem veszünk igénybe.

Dátum ………………………….

Az igénylő aláírás .……………………….………..

Munkáltató képviselője tölti ki!
Az alábbi mellékletek leadásra kerültek:
Hitelszerződés másolata
Adásvételi szerződés másolata, vagy építés esetén költségvetés
tulajdoni lap (korábbi is lehet), vagy tulajdonjog bejegyzésének igazolása
lakcímkártyák másolata, vagy a méltányolható lakásigény korábbi igazolása
A fenti adatok alapján az igénylés a méltányolható lakásigény feltételeinek
megfelel
nem felel meg
Tárgyévben adható várható, adómentes munkáltatói lakáscélú támogatás értéke: ………....………Ft
Hitelszerződésre vonatkozó maximális támogatás mértéke (költség 30%-a):
………....………Ft
Befogadás dátuma:…………..

Aláírása………….………………………

