Körjegyzőség

Az adóhatóság tölti ki!

7677 Orfű, Széchenyi tér 1.

Beérkezés:……………
Azonosító:……………

BEJELENTKEZÉS/ADATVÁLTOZÁS BEJELENTÉS
A helyi iparűzési adó hatálya alá tartozók részére
I. BEJELENTÉS
A benyújtás oka
1. bejelentkezés

2. adatmódosítás

3. megszűnés

.……

II. VÁLLALKOZÁS AZONOSÍTÓ ADATAI
A vállalkozó (cég) neve:……………… ………………………………………………….......…….
Magánszemély esetén asszonyoknál leánykori név is: ...........................................................................................

Rövidített cégnév:

……………………………………….………………………………...

Adószám: ………………-……-..........…statisztikai számjel:……………………-………-…..-...
Magánszemély adóazonosító jele: ....................................................
szül. helye: .................................................. ideje: ............................................(év, hó, nap)
anyja neve: ..............................................................………………………….………………….
Székhely/Lakhely
………….irányítószám…………………………………………………………………….település
……………………………………………………………………utca/út/krt. ………………szám
Levelezési cím
………….irányítószám…………………………………………………………………….település
……………………………………………………………………utca/út/krt. ………………szám
Telefonszám:………………………………………………………………………………………..
Telephely(ek), Fióktelep(ek):
………….irányítószám…………………………………………………………………….település
……………………………………………………………………utca/út/krt. ………………szám
.………….irányítószám…………………………………………………………………….település
……………………………………………………………………utca/út/krt. ………………szám
III. ALAKULÁSSAL / MEGSZŰNÉSSEL KAPCSOLATOS ADATOK
Egyéni vállalkozók adatai
Adóköteles tevékenység kezdete (Orfűn): ……év…………………….hó……….nap
Egyéni vállalkozói igazolvány száma:……………………………………………………………….
Fő tevékenységének megnevezése: …………………………………………………………………
Adóköteles tevékenység vége (Orfűn): ..………………év…………………….hó……….nap
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Gazdasági társaságok, egyéb szervezetek adatai
Adóköteles tevékenység kezdete (Orfűn):

………………év…………………….hó……….nap

Alakulás időpontja:

………………év…………………….hó……….nap

Alakulás módja: 1. új szervezet
2. átalakulás

1.1. előtársaság

3. egyesülés

4. szétválás

1.2. nem előtársaság
5. kiválás

6. előtársaságból ………

Létesítő okirat száma: ……………………kelte………………év…………………….hó……….nap
Cégbírósági végzés száma:………………...kelte………………év…………………….hó……….nap
Fő tevékenységének megnevezése: …………………………………………………………..……
Tulajdonos(ok) neve:……………………………………………………………………………….
Adószáma:

……………………………………………………………………………….

Adóazonosító jele:

……………………………………………………………………………….

neve:………………….…………………………………………………………….
Adószáma:

……………………………………………………………………………….

Adóazonosító jele:

……………………………………………………………………………….

Jogelőd neve:

……………………………………………………………………………….

Adószáma:

……………………………………………………………………………….

Felelősségvállaló jogi személy neve:..………………………………………………………..……
Adószáma:

……………………………………………………………………………….

Gazdálkodó szervezet állapota:
1. felszámolás alatt

2. végelszámolás alatt

………

Eljárás kezdete: ………………év…………………….hó……….nap
Cégmegszűnés ideje:

………………év…………………….hó……….nap

Adóköteles tevékenység vége (Orfűn): ………………év…………………….hó……….nap
Jogutód neve:

……………………………………………………………………………….

Adószáma:

……………………………………………………………………………….

IV. KÖNYVVEZETÉS
Könyvvezetés módja
1. Pénzforgalmi nyilvántartás

2. Egyszeres könyvvezetés

3. Kettős könyvvezetés

………

Iratok őrzésének helye
………….irányítószám…………………………………………………………………….település
………………………………………………………………………utca/út/krt. ………………szám
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V. ELSZÁMOLÁSI BANKSZÁMLÁRA VONATKOZÓ ADATOK
Pénzforgalmi bankszámláját vezető bank:…………………………………………………………
Számlaszám:

……………………-………………….-…………………….

Számlanyitás:……………………………..

megszűnése:…………………………………….

VI. KÉPVISELET
Általános képviseletre jogosult:………………………………………………………………….
Lakóhely
………….irányítószám…………………………………………………………………….település
………………………………………………………………………utca/út/krt. ……………szám
Telefonszám:………………………………………………………………………………………
Az egyeztetésbe bevonható könyvelő:…………………………………….…………………
Telefonszám:……………………………………………………………………….………………

VII. IPARŰZÉSI ADÓ VÁRHATÓ ADATAI
A benyújtás évében várható nettó árbevétel:
korrigált nettó árbevétel (adóalap):
A benyújtás évében várható adó:

………………………………………………………
….…………………………………………………..
………………………………………………………

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

…………………………, …….……év……….…………..hó………..nap

Kitöltő neve:………………………………………….
Telefonszáma:………………………………………...

……………………………………..
cégszerű aláírás (bélyegző)
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KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ
Tisztelt Adózó!
Az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény 19. § előírásai (2003. december 31. előtt az
1990. XCI. törvény 11. §) szerint a vállalkozói tevékenységet folytatóknak az állami
adóhatóság (APEH) mellett be kell jelentkezniük a helyi (önkormányzati) adóhatósághoz
is.
A jelen bejelentkezési/adatváltozás bejelentési nyomtatvány kitöltésénél vegye figyelembe az
APEH-hez, illetve a Gazdasági Kamarához, illetve Okmányirodákhoz, Cégbírósághoz
teljesített bejelentések adattartalmát.
A személyi adóazonosító jel az APEH által magánszemélyek részére adóigazolvánnyal
kiadott, adóeljárásban használható 10 jegyű szám.
Az általános képviseletre jogosult a vállalkozás első számú vezetője, ill. a vállalkozó.
Amennyiben bejelentési kötelezettségének korábban már eleget tett, és csak adatainak
kiegészítését, módosítását kívánja jelezni, akkor elégséges nevének, adószámának és címének
feltűntetése mellett a változtatni kívánt adatok rovatának kitöltése.
Felhívjuk figyelmét, hogy a feltüntetett adatok közlése a törvényi előírásból adódóan kötelező.
A bejelentési kötelezettség elmulasztása mulasztási bírság kiszabását vonja maga után.
A „társaság” létrejöttekor jelezni kell, hogy előtte előtársaság volt.
Az iparűzési adókötelezettség a gazdasági tevékenységet saját nevében és saját kockázatára
haszonszerzés céljából, üzletszerűen végző vállalkozóra terjed ki.
Felhívjuk figyelmét a várható adó közlésére.
Ez az összeg kerül visszaigazolásra a fizetési meghagyásban, mint az adott évre fizetendő
adóelőleg.
A várható bevétel és elszámolható csökkentések különbségeként kapott várható adóalap
2,0 %-os adómérték szorzata adja a várható adót.
Mentes az adó alól az az Orfűn állandó jellegű gazdasági tevékenységet végző adóalany,
akinek / amelynek az adó alapján számított (vállalkozás szintű) adóalapja nem éri el az évi
1.500.000,- (Egymillió-ötszázezer) forintot.
Amennyiben a nyomtatvány kitöltésével kapcsolatban kérdése merülne fel, kérjük,
forduljon Hivatalunk Adóügyi előadójához: (72) 598-117.

Ügyfélfogadási idő:

hétfő
kedd
szerda
csütörtök:
péntek

8-12
8-12
8-12 13-16
8-12.
Polgármesteri Hivatal
Adóügy
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