Az adóhatóság tölti ki!
Az adóhatóság megnevezése: ……………………………
Azonosító száma: ………………………………………..
Benyújtás napja: …………………………………………

BEJELENTÉS
(bejelentkezés, változás-bejelentés)
[az állandó jellegűiparűzési tevékenység, a vállalkozók kommunális adójában
fennálló adóköteles tevékenység megkezdéséről, a bejelentett adatok változásáról,
az adóköteles tevékenység megszüntetéséről, valamint idegenforgalmi adóban
adóbeszedésre kötelezett e minőségéről való bejelentés és megszűnés
az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény
és a helyi adókról szóló 1990. évi C. törvény (Htv.) alapján]
……………………………. önkormányzat adóhatóságához

1.
1.1
1.2
1.3
1.4

Bejelentés oka:
Iparűzési adó bejelentkezés
Iparűzési adó változás-bejelentés (adókötelezettség megszű
nése, adatok változása)
Vállalkozók kommunális adó bejelentkezés
Vállalkozók kommunális adó változás bejelentése
(az adókötelezettség megszűnése, adatok változása)
1.5 Idegenforgalmi adóbeszedési kötelezettség bejelentése
1.6 Idegenforgalmi adóbeszedési kötelezettség megszűnése
(A megfelelőkockába x-et kell tenni!)
2.









Adózó neve (elnevezése), rövidített cégneve: …………………………………………...
………………………………………………………………………………………………
Címe: ……………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………...
Levelezési címe: …………………………………………………………………………...
……………………………………………………………………………………………...
Székhelye: ………………………………………………………………………………….
Telephelye(i) címe, jellege: * ………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………...
……………………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………………...
……………………………………………………………………………………………...
……………………………………………………………………………………………...
……………………………………………………………………………………………...

* A Htv. 52. §. 31. pontja szerinti telephely jellege (pl.: üzem, gyár, bolt, üzlet, iroda, rendelő, termőföld, raktár,
telep. Amennyiben a telephelyek felsorolása több helyet vesz igénybe, akkor azt külön lapon kell csatolni!)

--
Adóazonosító jele: 

Adószáma:

3. Alakulás időpontja: ……………………………………………………………………….
(magánszemély vállalkozó esetén a vállalkozói igazolvány kiadásának napja vagy az egyéni vállalkozói igazolvány nélkül folytatott tevékenység esetén a tevékenység megkezdésének napja)

Létesítőokiratkelte, száma: …………………………………………………………………
Alakulás módja (kérjük a megfelelőválaszt aláhúzni):
1. új szervezet 2. átalakulás 3. egyesülés 4. szétválás 5. kiválás
Tevékenység megkezdésének idő
pontja (székhely, telephely településen való megnyitásának napja):

……………………………………………………………………………………………….
Tevékenység megszű
nésének időpontja (székhely, telephely településen való megszűnésének napja):

……………………………………………………………………………………………….
Adókötelezettség végleges megszűnésének időpontja: ** ………………………………….
4. A vállalkozás vezetőtisztségviselőinek neve, lakóhelye, adóazonosító jele: …………...

…………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………
Könyvvizsgáló neve: ……………………………………………………………..
Lakóhelye: ………………………………………………………………………
Adóazonosító jele: ……………………………………………………………….
5. Jogelőd neve: …………………………………………………………………..
Címe: …………………………………………………………………………...
Adóazonosító száma (adószáma, adóazonosító jele): ………………………...............
6. A gazdálkodás formája: …………………………………………………………
Tevékenységek felsorolása: …………………….....................................................

…………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………
Statisztikai számjele: ……………………………………………………………..
Önálló tevékenységet folytató magánszemély tevékenységét főfoglalkozásban, mellékfoglalkozásban, nyugdíj mellett folytatja. (A megfelelőválaszt alá kell húzni!)
7. A naptári évtől eltérőüzleti év mérlegforduló napja: ……………………………...
** Az adózó iparű
zési adóalanyisága, adókötelezettsége végleges megszűnésének dátumát kell feltüntetni, mely megegyezhet a telephely, székhely megszű
nésének időpontjával is (társaság esetén a cégnyilvántartásból való törlés
napja, magánszemélyesetén az egyéni vállalkozói igazolvány visszaadásának napja). Abban az esetben, ha
az adózó csak a településen fejezte be tevékenységét, de másutt (más településen) továbbra is adóalany (vállalkozási tevékenységét megszűnés nélkül tovább folytatja) itt nem kell dátumot jelezni.

8.

A személyi jövedelemadóban az átalányadózást választottam:
igen
nem
(A megfelelőválaszt alá kell húzni!)

8.1 Ha a 8. pontra igen a válasz akkor:
az iparűzési adóban az egyszerűsített adóalap-megállapítást választom
igen
nem
(A megfelelőválaszt alá kell húzni!)
9.

Az egyszerűsített vállalkozói adó alanya vagyok:
igen
nem
(A megfelelőválaszt alá kell húzni!)
9.1 Ha a 9. pontra igen a válasz akkor:
az iparűzési adóban az egyszerűsített adóalap-megállapítást választom:
igen
nem
(A megfelelőválaszt alá kell húzni!)
9.2 Az egyszerűsített vállalkozói adóalanyiságom megszűnt:
a megszűnés időpontja: 20 ……. év ………………… hó …… nap
10.

Kezdőadóalanyként (egyéni vállalkozó, bt, kft, stb.) a nettó árbevételem az adóévben
várhatóan 4 millió forint nettó árbevételt nem éri el.
igen
nem
(A megfelelőválaszt alá kell húzni!)
10.1 Ha a 10. pontra a válasz igen, akkor az iparűzési adóalap egyszerűsített megállapítási
módját választom.
igen
nem
(A megfelelőválaszt alá kell húzni!)
11.

Pénzforgalmi bankszámlát, elszámolási számlát vezetőbank neve: ……………..
…………………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………..……………
…………………………………………………………………………………………..
Bankszámla száma: ……………………………………………………….......
nyitása: …………………………… megszüntetése: ………………………….
Pénzforgalmi bankszámlát, elszámolási számlát vezetőbank neve: …………………
……………………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………………..
Bankszámla száma: ……………………………………………………….......
nyitása: …………………………… megszüntetése: ………………………….

12.

Könyvvezetés módja: …………………………………………………………
Az iratok őrzésének helye: ……………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………….

13.

A vállalkozás jogelődje, adószáma: …………………………………………….
………………………………………………………………………………………...........
A vállalkozás alapítója, adószáma: ……………………………………………….
……………………………………………………………………………………………..

14.

Felelősségvállaló neve, képviselője, adószáma: …………………………………...

……………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………….
15.

Gazdálkodó szervezet állapota (a megfelelőválaszt alá kell húzni!):
1. felszámolás alatt; 2. végelszámolás alatt

16.

A 15. pont szerinti esetben a cégnyilvántartásba történőbejegyzést elrendelővégzés száma és
idő
pontja: ………………………………………………………………………

17.

Idegenforgalmi adó esetén az elsőadóbeszedés időpontja: ………………………...
Idegenforgalmi adóbeszedési kötelezettség megszűnésének időpontja: ………………

……………………………………………………………………………….
18.

Várható adó összege: ***
Iparűzési adó:

……………. Ft

Vállalkozók kommunális adója:

……………. Ft

Felelősségem tudatában kijelentem, hogy a bejelentésben közölt adatok a valóságnak megfelelnek.

……………………….. 20…. év ………………… hó …… nap

…………………………………….
(cégszerűaláírás)

*** Annak az adózónak aki az adóévet megelőzőévben alakult meg (jegyezték be a cégbíróságon, kezdte meg
tevékenységét magánszemély adózóként) előleget kell fizetnie a településen. Az adóelőleg összege az adóévben várható adó összege, melyet az adózó nyilvántartásaiból, üzletmenete alapján állapíthat meg.

