Csörög Község Önkormányzatának
POLGÁRMESTERI HIVATALA

AZ ADÓHATÓSÁG TÖLTI KI!
Benyújtás, postára adás napja:

...……………………….

2135 Csörög, Kisfaludy u. 40.

Az adóhatóság megnevezése:

Csörög Község Önkormányzatának
Polgármesteri Hivatala
………………………….
átvevő aláírása

ADÓBEJELENTKEZÉSI LAP
helyi iparűzési adózáshoz

Vállalkozó/vállalkozás neve: ...................................................................................................................................
/ Ha egyéni vállalkozó: Leánykori neve: ………………………………..Születési helye:……………….……….
Ideje: ................................................................ Anyja neve: .................................................................................. /
Székhelye: .................................................................................................................................................................
Telephelye (üzlet, iroda, műhely, üzem): ...............................................................................................................
További telephelyei:.................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................................
Levelezési címe:........................................................................................................................................................
Telefon/Fax száma: ..................................................................................................................................................

_ _ _ _ _ _ _ _ -_ - _ _
Adóazonosító jel : _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
KSH. ágazatai besorolási jelzőszám (TEÁOR):
_ _ _ _

Adószáma:

( A TEÁOR számot a 2008.január 01.-től hatályos jegyzék alapján kell kötelezően megjelölni!! )
Statisztikai jelzőszám:

_ _ _ _ _ _ _ _-_ _ _ _-_ _ _-_ _

Összetétele: adószám első nyolc számjegye, a főtevékenység első négy számjegye, vállalkozás kódja

Tevékenység felsorolása, jelzőszámai:....................................................................................................................
Önálló tevékenységet folytató magánszemély tevékenységének gyakorlása:
Főfoglalkozásban



Mellékfoglalkozásban
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Nyugdíj mellett



Valamennyi bankszámlájának száma, pénzintézet neve:

________-________-________
________-________-________
Alakulás időpontja: .................................................................................................................................................
Alapító okirat kelte:....................................................... száma: .............................................................................
Cégnyilvántartásba történt bejegyzést elrendelő végzés száma, kelte: ...............................................................
Tevékenység megkezdésének ideje: ..................év .........................................................hó .......................nap
Tevékenység megkezdésének ideje Csörög községben: ............... év ........................................ hó ............nap
Könyvvezetés módja:

egyszeres

kettős

bevételi és költségnyilvántartás

bevételi nyilvántartás

Könyvelését vezető neve, telefonszáma:.................................................................................................................
Iratai őrzésének helye: ............................................................................................................................................
Jogelőd, alapító, jogi személy felelősség vállalásával működő vállalkozás felelősség vállalója és adószáma:
...........................................................................................

_ _ _ _ _ _ _ _ - _ -_ _

Képviselőjének neve, telefon száma: ......................................................................................................................
Vállalkozás gazdálkodási formája: Kft - Bt. - Gmk. - Rt. - Kkt - Kht. - Egyéb társaság - Vállalat –
Szövetkezet - Egyéni vállalkozás .-.Egyesület. -.Társasház
Könyvvizsgálójának neve, székhelye, adóazonosító- és telefonszáma:................................................................
EVA hatálya alá tartozok:

igen

nem

Tételes adófizetést választom:
igen
(személyi jövedelemadóban tételes átalányadózó)

nem

(a kívánt válasz aláhúzandó)

Vállalkozásom kezdő vállalkozás:

nem

(a kívánt válasz aláhúzandó)

igen

Tevékenységét üzleti évben végzi:
igen:

nem

_ _ _ _ év _ _ hó _ _ naptól

_ _ _ _ év _ _ hó _ _ napig

Nyilatkozat az adóalap megosztásáról: Személyi jellegű ráfordítás arányos megosztás választása
Eszközérték arányos megosztás választása



Komplex megosztás választása
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Adóelőleg bevallása
(Az adókötelezettség keletkezésének napjától, vagy az átalakulás napjától az azt követő adóév első félévének utolsó
napjáig terjedő időtartam)
1. Előlegfizetési időszak 20… év …….. hó … naptól 20…. év ……… hó …..napig
Esedékesség
2.

Összeg

Első előlegrészlet az előlegfizetési
időszakban
20…… év ………… hó …… nap

3.

Második előlegrészlet az előlegfizetési
időszakban
20…… év ………… hó …… nap
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Htv. 41. §
(1) bekezdése értelmében a vállalkozó – a (4) bekezdésben foglaltak kivételével – a helyi iparűzési adóban
előlegfizetési időszakra – az egyes esedékességi időpontokra eső összeg feltüntetésével önkormányzatonként
- adóelőleget köteles a (3) bekezdésben foglalt esetekben a bejelentéssel egyidejűleg az adóhatóság által
rendszeresített nyomtatványon bejelenteni,, illetve minden más esetben a bevallás-benyújtással egyidejűleg
bevallani. A benyújtott – adóelőleget tartalmazó –bejelentkezési nyomtatvány végrehajtható okiratnak minősül.
(3) Az adóköteles tevékenységét az önkormányzat illetékességi területén az adóév közben kezdő, valamint az
átalakulással létrejött vállalkozó esetén, továbbá ha az önkormányzat az adót első alkalommal, vagy év közben
vezeti be, az előlegfizetési időszak az adókötelezettség, átalakulás, adóbevezetés kezdő napjától az azt követő
adóév első félévének utolsó napjáig terjedő időtartam.
(4) Nem kell adóelőleget bejelenteni, bevallani:
a) az előtársaságnak
b) az adóköteles tevékenységet jogelőd nélkül kezdő vállalkozónak az adókötelezettség keletkezésének
adóévében,
c) az adóalanyként megszűnő vállalkozónak, továbbá
d) arra az előlegfizetési időpontra, amelyre a vállalkozó már vallott be előleget.
(6) A (3) bekezdés szerinti esetekben az adóelőleg-részletek összege a vállalkozó által az adókötelezettsége
keletkezésének adóévre várható adó figyelembevételével az előlegfizetési időszakra arányosan megállapított
- az ezen időszak alatt esedékes egyes adóelőleg-fizetési időszakokra egyenlő arányban megosztott –
bejelentett összeg.

Dátum: .............................. év ...............................................................hó ................. nap

P.

H.
……………………………………………
cégszerű aláírás
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