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*   okirat mellékletként csatolandó!
** kitöltése nem kötelező!

Kisvarsány Község Önkormányzat Jegyzője
4811. Kisvarsány, Dózsa Gy. u 49.
Telefon: (45)481-305 Fax: (45)580-012


Az adóhatóság tölti ki!




Beérkezés időpontja:
2
0











1 példányt a mai napon
év
átvettem:
hó

nap


BEJELENTKEZÉSI LAP
a helyi iparűzési adóhoz

BEJELENTÉS

VÁLTOZÁS BEJELENTÉS

(A megfelelő négyzetbe tegyen egy x-et!)

	Azonosító adatok
Név/Elnevezés:
-	
	Vállalkozás esetén rövidített cégnév: 
Adószáma:








-

-


Telefonszáma:


Statisztikai számjele:




















-	
	Címe:
-	
	Székhelyének címe:
-
Székhely biztosítása esetén az ügyvéd/ügyvédi iroda neve/elnevezése

Adószáma:








-

-


-	
	Székhelytől különböző központi ügyintézés helye:  
-	
	Telephely(ei) címe: 
-	
	Levelezési címe:


Külföldi vállalkozás illetősége szerinti állam hatósága által megállapított adóazonosító száma: 


Bejelentkezési lap kitöltőjének neve, telefonszáma: 
1.1.	Magánszemély esetén:
Születési helye:

Ideje:




év


hó


nap

Anyja születési családi és utóneve:



Adóazonosító jele:











-	önálló tevékenységet folytató magánszemély tevékenysége gyakorlásának körülménye
(A megfelelő négyzetbe tegyen egy x-et!)
főfoglalkozás


mellékfoglalkozás


nyugdíj melletti kiegészítő tevékenység

	Magyarországon lakóhellyel nem rendelkező külföldi személy esetében a magyarországi kézbesítési meghatalmazottja 


- neve, lakóhelye (székhelye):
1.2.	Nem magánszemély esetén:
létesítés módja:
előzmény nélküli alakulás


átalakulás

(A megfelelő négyzetbe tegyen egy x-et!)
-	

	Jogelőd megnevezése: 	adóazonosító száma: 	




év

hónap


nap,
száma:

-	Létesítő okirat kelte: 
–
	 Képviselő neve: 	
-	

	Címe: 	adóazonosító száma: 	
–
E jogviszony keletkezésének időpontja:




év


hó


nap













–
E jogviszony – határozott idejű jogviszony esetén – megszűnésének időpontja:




év


hó


nap
-	
	Könyvvizsgáló neve, elnevezése: 		
-	
	Címe: 		




Gazdálkodási forma: 	 tevékenység felsorolása*:	

	Fő tevékenységi köre: 	

	Jogi személyiség nélküli gazdasági társaság, a korlátolt felelősségű társaság, az egyesülés, valamint a közös
vállalat tulajdonosa(i) cégneve (neve): 	

	székhely(ei): 	

	telephely(ei), lakóhely(ei): 	

	adóazonosító száma(i) : 	
Pénzforgalmi számla száma:**








-








-










Iratainak őrzési helye, ha nem azonos a székhellyel: 





év

hónap


nap
7.	Tevékenység kezdési időpontja:



	Nyíregyháza illetékességi területén a tevékenység kezdési időpontja: 	év	hó	nap
Naptári évtől eltérő üzleti évet választ e?
igen:


Nem:

(A megfelelő négyzetbe tegyen egy x-et!)



	Naptári évtől eltérő üzleti év mérlegforduló napja: 	  év 	  hó 	  nap
Előtársaság és a tevékenységét adóév közben kezdő vállalkozó nyilatkozata az adóelőleg fizetésről
(A megfelelő négyzetbe tegyen egy x-et!)
kívánok adóelőleget fizetni


nem kívánok adóelőleget fizetni

Adóelőleg bevallása
12.1 Előlegfizetési időszak




év


hó


naptól




év


hó


napig

Esedékesség

Összeg (Ft)
12.2 Első előleg részlet




év


hó


nap


12.3 Második előleg részlet




év


hó


nap


12.4 Harmadik előleg részlet




év


hó


nap

Nyilatkozat az adóalap egyszerűsített meghatározási módjának választásáról:
13.1
Személyi jövedelemadóban átalányadózást választó magánszemély vállalkozóként az iparűzési 


adóalap egyszerűsített meghatározási módját választom (Ha igen a négyzetben x-szel jelölje)




13.2
Az adóévben – időarányosan – a nettó árbevételem a 8 millió forintot várhatóan nem haladja meg, ezért


az iparűzési adóalap egyszerűsített meghatározási módját választom (Ha igen a négyzetben x-szel jelölje)




13.3
Az adóévre mint az egyszerűsített vállalkozói adó alanya, az adóalap egyszerűsített 


megállapítási módját választom (Ha igen a négyzetben x-szel jelölje)



14.	Tevékenység folytatásának helye(i)**: 	 saját tulajdonú  	bérelt ingatlan  
	(A megfelelő négyzetbe tegyen egy x-et!

Ingatlan jellege:
üzlet


műhely


iroda


raktár


garázs

	
egyéb



14.1. 	Saját tulajdonú ingatlan címe, helyrajzi száma:  


14.2 	Bérelt ingatlan címe: 


	Bérbeadó neve, címe: 






év


hó


nap



	___________________________
(cégszerű) aláírás

