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1. Adóalany neve (cégneve):

2. Születési helye:

3. Anyja születési családi és utóneve:

ideje:

Adószáma:4. Adóazonosító jele:

6. Statisztikai számjele:

9. Pénzintézeti számlaszáma (külföldi
     esetén az első négy IBAN karakter) 

15. Székhelye, lakóhelye: település közterület neve

jellege házszám épület . lépcsőház . emelet . ajtó

III. ADÓALANY

Külföldi vállalkozás esetén a külföldi állam hatósága által megállapított adóazonosító száma:

5. Civil szervezet (alapítvány, egyesület) bírósági nyilvántartási száma:

7. Gazdálkodási formája megnevezése: 

8. Főtevékenysége megnevezése: 

GFO kódja:

TEÁOR kódja:

10. Pénzintézeti számlaszáma (külföldi
     esetén az első négy IBAN karakter) 

11. Pénzintézeti számlaszáma (külföldi
     esetén az első négy IBAN karakter) 

12. Pénzintézeti számlaszáma (külföldi
     esetén az első négy IBAN karakter) 

14. Naptári évtől eltérő üzleti év mérlegforduló napja:

13. Pénzintézeti számlaszáma (külföldi
     esetén az első négy IBAN karakter) 

az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény és a helyi adókról szóló 1990. évi C. törvény alapján a
BEJELENTKEZÉS, VÁLTOZÁS-BEJELENTÉS

I. BEJELENTÉS JELLEGE

1.1. Adóévre várható adóalap:       

1.3. Előlegfizetési időszakra eső várható adó összege:

2.3.  III. előlegrészlet esedékessége: 

2. Adóelőleg-részletek összege

2.1.  I.   előlegrészlet esedékessége: 

2.2.  II.  előlegrészlet esedékessége: 

összege:

összege:

összege: Ft (kerekítve 100 Ft-ra)

Ft

Ft

Az adóév napjainak száma:

Ft (kerekítve 100 Ft-ra)

Ft (kerekítve 100 Ft-ra)

Ft (kerekítve 100 Ft-ra)

II. HELYI IPARŰZÉSI ADÓELŐLEG BEJELENTÉSE (állandó jellegű iparűzési tevékenység esetén) (lásd a segédletet) 

1. Előlegfizetési időszak:         -tól -ig. 
(Tevékenység kezdő időpontja)

16. Központi ügyintézés helye (amennyiben nem a cég székhelyén van): 

település közterület neve

jellege házszám épület . lépcsőház . emelet . ajtó

Kelt:

a bevallásbenyújtó vagy képviselője (meghatalmazottja) neve, aláírása

XIII. Felelősségem tudatában kijelentem, hogy a bevallásban közölt adatok a valóságnak megfelelnek.

 
DERECSKE VÁROS ÖNKORMÁNYZAT JEGYZŐJE

4130 Derecske, Köztársaság út 87.
 

Tel.: (54) 410-078, (54) 548-086 Fax: (54) 548-089
 E-mail: titkarsag@derecske.hu

                

        

        

        

        

                     

                 

   

    

                            

                            

                            

                            

                            

        

    

    

        



BEJELENTKEZÉS, VÁLTOZÁS-BEJELENTÉS
az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény és a helyi adókról szóló 1990. évi C. törvény alapján a

20. Iratok őrzésének helye: település közterület neve

jellege házszám épület . lépcsőház . emelet . ajtó

19. Honlapja:

IV. ALAKULÁS, SZÜNETELTETÉS, MEGSZŰNÉS

 1. Létesítő okirat (egyéni vállalkozó nyilvántartásba vétel) kelte: 

 2. Alakulás módja: 

3. Adóköteles tevékenység megkezdésének időpontja: 

6. Egyéni vállalkozói tevékenység szüneteltetése 

7. Folyamatban lévő megszűnés:     

5. Közhasznú, kiemelkedően közhasznú szervezetként történő
    nyilvántartásba vétel napja:

4. Adóköteles tevékenység megkezdésének jogcíme:

száma:

-tól -ig

8. Felszámolás, végelszámolás kezdő napja, egyezségkötés
    napja, végleges megszűnés:

9. Tevékenység megszűnésének időpontja:    

11. Adókötelezettség végleges megszűnése, megszűntetése: 

10. Adóköteles tevékenység megszűnésének jogcíme:

1.  A kisadózó vállalkozások tételes adója hatálya alá tartozó adóalanyként az iparűzési adóban a kisadózó vállalkozások
     tételes adójára vonatkozó, egyszerűsített (tételes, a Htv. 39/B. § (3) bekezdése szerinti) adóalap-megállapítást választom.

1.2. Tudomásul veszem, hogy a Htv. 39/B. § (4) bekezdése szerinti esedékességi időpontokban az általam fizetendő adó összege:
2,5 millió forint adóalap az önkormányzat által megállapított adómérték <szorozva>

V. Kisadózó vállalkozások tételes adója alanyának egyszerűsített, tételes adóalap
     meghatározására vonatkozó bejelentése

<szorozva> az adóévi adókötelezettség 
<osztva><osztva>időtartamának naptári napjai 365 nap 2

1.3. A kisadózó vállalkozások tételes adójában az adóalanyiság kezdő napja:

2. A kisadózó vállalkozások tételes adója alanyának a Htv. 39/B. § (3) bekezdés szerinti egyszerűsített
     iparűzési adóalap-megállapítására vonatkozó jogosultságának megszűnése

2.2. A kisadózó vállalkozások tételes adójának alanyaként a Htv. 39/B. § (3) bekezdés szerinti egyszerűsített

2.1. A kisadózó vállalkozások tételes adójában az adóalanyiság megszűnésének napja:

1.1. Ennek időpontja:

évre már nem kívánom alkalmazni.       adóalap-megállapítást a

Kelt:

a bevallásbenyújtó vagy képviselője (meghatalmazottja) neve, aláírása

17. Levelezési címe: település közterület neve

jellege házszám épület . lépcsőház . emelet . ajtó

18. Telefonszáma: e-mail címe:

    

         

    

        

        

        

                

        

        

        

        

        

        

    

        



Kelt:

a bevallásbenyújtó vagy képviselője (meghatalmazottja) neve, aláírása

1. Jogelőd neve (cégneve):

Adószáma:

VI. JOGELŐD(ÖK)

2. Jogelőd neve (cégneve):

Adószáma:

3. Jogelőd neve (cégneve):

Adószáma:

4. Jogelőd neve (cégneve):

Adószáma:

VII. KÉZBESÍTÉSI MEGHATALMAZOTT, SZÉKHELYSZOLGÁLTATÓ

1. Magyarországon lakóhellyel nem rendelkező külföldi személy esetében a magyarországi kézbesítési meghatalmazottjának

Szerződés kezdő időpontja, időtartama: 

Az ügyvéd, ügyvédi iroda neve (elnevezése): 

2. Székhely szolgáltatás biztosítása esetén 

Neve (cégneve):

Székhelye, lakóhelye: település közterület neve

jellege házszám épület . lépcsőház . emelet . ajtó

-tól -ig
Iratok köre:

VIII. KÖNYVVIZSGÁLÓ

Jogviszony időtartama: 

Nyilvántartási száma: 

Könyvvizsgáló szervezet neve: 

Székhelye, lakóhelye: település közterület neve

jellege házszám épület . lépcsőház . emelet . ajtó

-tól -ig

Könyvvizsgálatért személyében felelős személy neve: 

IX. CÉGEK ÉS EGYÉNI VÁLLALKOZÓK FŐTEVÉKENYSÉGEN KÍVÜLI, TÉNYLEGESEN VÉGZETT TEVÉKENYSÉGEI

1. Tevékenység megnevezése: TEÁOR kódja: 

2. Tevékenység megnevezése: TEÁOR kódja: 

4. Tevékenység megnevezése: TEÁOR kódja: 

3. Tevékenység megnevezése: TEÁOR kódja: 

5. Tevékenység megnevezése: TEÁOR kódja: 

BEJELENTKEZÉS, VÁLTOZÁS-BEJELENTÉS
az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény és a helyi adókról szóló 1990. évi C. törvény alapján a

           

           

           

           

    

                

    

                

    
    
    
    
    

        



a bevallásbenyújtó vagy képviselője (meghatalmazottja) neve, aláírása

Kelt:

(szükség esetén több oldalon is részletezhető)

X. AZ ADÓZÓ KÉPVISELŐI 

Jogviszony időtartama: 

Képviselő neve: 

Lakóhelye: település közterület neve

jellege házszám épület . lépcsőház . emelet . ajtó

-tól -ig

Adóazonosító jele: Adószáma:

Jogviszony időtartama: 

Képviselő neve: 

Lakóhelye: település közterület neve

jellege házszám épület . lépcsőház . emelet . ajtó

-tól -ig

Adóazonosító jele: Adószáma:

Jogviszony időtartama: 

Képviselő neve: 

Lakóhelye: település közterület neve

jellege házszám épület . lépcsőház . emelet . ajtó

-tól -ig

Adóazonosító jele: Adószáma:

Jogviszony időtartama: 

Képviselő neve: 

Lakóhelye: település közterület neve

jellege házszám épület . lépcsőház . emelet . ajtó

-tól -ig

Adóazonosító jele: Adószáma:

Jogviszony időtartama: 

Képviselő neve: 

Lakóhelye: település közterület neve

jellege házszám épület . lépcsőház . emelet . ajtó

-tól -ig

Adóazonosító jele: Adószáma:

BEJELENTKEZÉS, VÁLTOZÁS-BEJELENTÉS
az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény és a helyi adókról szóló 1990. évi C. törvény alapján a

                     

    

                

                     

    

                

                     

    

                

                     

    

                

                     

    

                

        



Kelt:

a bevallásbenyújtó vagy képviselője (meghatalmazottja) neve, aláírása

(szükség esetén több oldalon is részletezhető)

XI. Az adóalany szervezet (a közkereseti társaság, a betéti társaság, a korlátolt felelősségű társaság,
az egyesülés, valamint a közös vállalat) tulajdonosai (tagjai) 

Tulajdonos neve: 

Székhelye, lakóhelye: település közterület neve

jellege házszám épület . lépcsőház . emelet . ajtó

Adóazonosító jele: Adószáma:

Illetősége: ország

tulajdoni részesedés aránya: 

Tulajdonos neve: 

Székhelye, lakóhelye: település közterület neve

jellege házszám épület . lépcsőház . emelet . ajtó

Adóazonosító jele: Adószáma:

Illetősége: ország

tulajdoni részesedés aránya: 

Tulajdonos neve: 

Székhelye, lakóhelye: település közterület neve

jellege házszám épület . lépcsőház . emelet . ajtó

Adóazonosító jele: Adószáma:

Illetősége: ország

tulajdoni részesedés aránya: 

Tulajdonos neve: 

Székhelye, lakóhelye: település közterület neve

jellege házszám épület . lépcsőház . emelet . ajtó

Adóazonosító jele: Adószáma:

Illetősége: ország

tulajdoni részesedés aránya: 

Tulajdonos neve: 

Székhelye, lakóhelye: település közterület neve

jellege házszám épület . lépcsőház . emelet . ajtó

Adóazonosító jele: Adószáma:

Illetősége: ország

tulajdoni részesedés aránya: 

BEJELENTKEZÉS, VÁLTOZÁS-BEJELENTÉS
az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény és a helyi adókról szóló 1990. évi C. törvény alapján a

                     

    

                     

    

                     

    

                     

    

                     

    

        



Kelt:

a bevallásbenyújtó vagy képviselője (meghatalmazottja) neve, aláírása

XII. AZ ADÓZÓ TELEPHELYEI 

(szükség esetén több oldalon is részletezhető)

Telephely megnevezése, jellege: 

Címe: település közterület neve

jellege házszám épület . lépcsőház . emelet . ajtó

Telephely megnevezése, jellege: 

Címe: település közterület neve

jellege házszám épület . lépcsőház . emelet . ajtó

Telephely megnevezése, jellege: 

Címe: település közterület neve

jellege házszám épület . lépcsőház . emelet . ajtó

Telephely megnevezése, jellege: 

Címe: település közterület neve

jellege házszám épület . lépcsőház . emelet . ajtó

Telephely megnevezése, jellege: 

Címe: település közterület neve

jellege házszám épület . lépcsőház . emelet . ajtó

BEJELENTKEZÉS, VÁLTOZÁS-BEJELENTÉS
az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény és a helyi adókról szóló 1990. évi C. törvény alapján a

    

    

    

    

    

        



41. § (1) A vállalkozó - a (4) bekezdésben foglaltak kivételével - a helyi iparűzési adóban az előlegfizetési időszakra - az egyes esedékességi
időpontokra eső összeg feltüntetésével önkormányzatonként - adóelőleget köteles a (3) bekezdésben foglalt esetekben a bejelentkezéssel
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.

(2) Az előlegfizetési időszak - a (3) bekezdésben foglaltak kivételével - a bevallás-benyújtás esedékességét követő második
naptári hónap első napjával kezdődő 12 hónapos időszak.

(4) Nem kell adóelőleget bejelenteni, bevallani:
 a) az előtársaságnak,
 b) az adóköteles tevékenységet jogelőd nélkül kezdő vállalkozónak az első adóelőleg-fizetési időszakra,
 c) az adóalanyként megszűnő vállalkozónak, továbbá
 d) arra az előlegfizetési időpontra, amelyre a vállalkozó már vallott be adóelőleget.

(3) Az adóköteles tevékenységét az önkormányzat illetékességi területén az adóév közben kezdő, valamint az átalakulással, egyesüléssel,
szétválással létrejött vállalkozó esetén, továbbá ha az önkormányzat az adót első alkalommal vagy év közben vezeti be, az előlegfizetési időszak
az adókötelezettség, átalakulás, egyesülés, szétválás, adóbevezetés kezdő napjától az azt követő adóév első félévének
utolsó napjáig terjedő időtartam.

(5) A (2) bekezdés szerinti esetben az adóelőleg-részletek összege:
 
a) ha az adóévet megelőző adóév időtartama 12 hónapnál nem rövidebb, akkor az előlegfizetési időszakra fizetendő adóelőleg első részletének
összege az adóévet megelőző adóév adójának és az adóév harmadik hónapjának 15. napjára már bevallott, bejelentett adóelőleg-részlet pozitív
különbözete, az előlegfizetési időszakra fizetendő adóelőleg második részletének az összege az adóévet megelőző adóév adójának fele,

b) ha az adóévet megelőző adóév 12 hónapnál rövidebb, akkor az előlegfizetési időszakra fizetendő adóelőleg első részletének az összege az adóévet
megelőző adóév adójából az adóévet megelőző adóév naptári napjai alapján 12 hónapos időszakra számított összeg és az adóév harmadik
hónapjának 15. napjára már bevallott, bejelentett adóelőleg-részlet pozitív különbözete, az előlegfizetési időszakra fizetendő adóelőleg
második részletének összege az adóévet megelőző adóév adójából az adóévet megelőző adóév naptári napjai alapján
12 hónapos időszakra számított összeg fele.

(7) Ha jogszabályi változás miatt az adó alapja vagy mértéke az adóévre módosul, továbbá ha a vállalkozó az adóévet megelőző évben e törvény
vagy az önkormányzat rendelete alapján adómentességet vagy adókedvezményt vett igénybe, de az adóévben az adómentesség
vagy az adókedvezmény nem vagy nem teljes mértékben illeti meg, akkor az előleg összegét az adóalap, az adómérték,
a kedvezmény mértékének változása, illetőleg a mentesség, kedvezmény megszűnése figyelembevételével kell bevallani.

(6) A (3) bekezdés szerinti esetekben az adóelőleg-részletek összege a vállalkozó által az adókötelezettsége keletkezésének adóévére várható adó
figyelembevételével az előlegfizetési időszakra időarányosan megállapított - az ezen időszak alatt esedékes egyes adóelőleg-fizetési időpontokra
egyenlő arányban megosztott - bejelentett összeg.

Kelt:

a bevallásbenyújtó vagy képviselője (meghatalmazottja) neve, aláírása

Kitöltési segédlet
 A II. HELYI IPARŰZÉSI ADÓELŐLEG BEJELENTÉSE  (állandó jellegű iparűzési tevékenység esetén) szakaszhoz.

Jogszabályi háttér: Helyi adókról szóló 1990. évi C. törvény 41.§ : Az adóelőleg megállapítása

        


