
BEJELENT'ES
(bejelentkez6s, vdltozds tiejelentds) .

1. Bejelent6s oka:
1.1. Ipariiz6si ad6 bejelentkez6s
l-2.Ipartizlsi ad6 vdltozds bejelent6se (ad6kotelezetts6g rnegsrfndse, adatck valtazdsa]

1 .3. Vrlllalkoz6k kommunrllis ad6 be.lelenttriez6s
1.4. V6llalkoz6k kommun6iisa ad6 bejelent6se (ad6koteiezettsdg megszfindse, adatok vdltozdsa)
1 .5. Idegenforgalmi addbeszeddsi kotetrezetts6g bej elentdse
1 .5. Idegenforgaioi ad6beszeddsi kotelezettsdg megsziindse
(A megfelel{i kockriba X-et kell teanil)

2. A-zad6z6:

- Neve (elnevez6se), c6gneve:

T
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- C{me:

- Levelez6si cfme:

- Szdkhelye:

- Telephelye(i), cfme, jeliege:*

- Adriszr{m: -it- i i l
- Addazonosftd jele:

3. Alakulfs iddpontja:
(maginszemlly v:iilalkoz6 esetdn a v6llalkoz6i igazolviny kiaddsiinak napja
folytatott tev6kenysdg eset6n a tevdkenys6g megkezddsdnek napja)

Litesit6 okirat keite, szdma:

vagy az egydni vrillalkoz6i igazolv:iny ndlkiil



Alakuiiis rn6dja (a megfelelti al6hfzand6!)

1.6j szervezet 2. Atalakul6s 3. Egyesiilds 4. Sz6tv6l6s 5. Kiv6l6s

Tevdkenysdg megsain6s€nek idSpontja (adott teleptil6sen):

Ad6k6telezettsdg v6gieges megsziin€sdnek id6pontja:
ad6kdtelezettsdg vdgleges megsziin6sdnek datum6t keli feltiintetni, amely rnegegyezhet a telephely, szdkheiy
megsztin€sdnek id6pontj6val. T6rsas6g esetdn a cdgnyilvrinta*isbol va16 tdrids napja, mag6nszemtiiy eset6n a vdlialkozdi
igazolvdny visszaadiis6nak napja)
Abban az esetben, ha az ad6zd csak a teieptil6sen fejezte be tev6kenys {g6t, de mds ieleptildsen tovdbbra is addalany, itt nem
kell datumor feltirntetni.)

4. A vriltalkozis vezetil tiszts6gviseldinek neve, iakhelye, adriazonositri jele:

" Kiinyvvizsgdl6 neve;

' Lak6helye:

(Az

" Addazonositd szdma:

5. Jogeldd neve:

Cime:

Ad6szdma, ad6azonositd jele:

6. Egydb adatok

A gazddlkodas formrija:

Statisdikai szrimjel:

Ondlld tevdkenys6get folytat6 mag6nszem6ly tevdkenysdgdt:

" fffoglalkozikban,

' meli€kfoglalkozdsban,

' nyugdij mellett folytatja.
(A megfelel6 al6hrizandd !)

Tev6keupdgek felsoroliisa:
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Kdnyvvezetds mddja;

Az Aatok 6rzdsi heiye:



7. A naptdri 6vt6t elt6rd iizteti 6v mdrlegfordulti napja:

8. A szemdtyi jovedeiemad6ban az dtatfnyad6zdst vdlasztottarn: igen* nem*
(*A megfelel6 aldhdzandd !)

8.1. Ha. a 8. pontra igen a vdlasz, akkor:

az iparuzdsi ad6ban az egyszeriis{tett addalap-megdllapitrlst vSlasztom igen* nem*
(*A megfeleld alihfzand6 !)

9. F^z eg-vszeriis{teti vr{llalkoz6i ad6 alanya vagyok:
(*A megfeiel6 ai6hiizand6 ! )

f .i. Ha a 9. pcntra igen a viilasz, akkor:

az iparriz€si ad6ban az egyszenisitett ad6alap-megdiiapitrist vdiasztom igen* nem*
(*A megfelel6 al6hiizand6 ! )

9.2. Az egyszerusiteit v6llalkoz6i addaianyisdgom megszffnt.

A megsziinds id6pontja: _ 6v hdnap _= nap.

10. Kezd6 adrialanykdnt a nett6 6rbevdtelern az adrl6vben a 4 miltid forintot
vdrhat6an nern 6ri e[. igen* nem*

(* A megfelelS akihrizandd ! )

i0.1. Ha a 10. pontra igen a v6lasz, akkor;

az ipariiz€si adSalap egyszerfisitett m6llapitasi m6djdt v6lasztom igen* oem*
(* A niegfelel6 alihuzandd ! )

1 t. P6nzforgalmi banksz{ml6k:

Pdnzforgalmi banksz{m16t, elszrfunotrasi sz6m16t vezetd bank neve:

igen* nem*

Bankszinrla

" szdma:

" nyitasa: megsziintet6se:

Pdnzforgalnri banksz6mirit, elszimol6si szimlilt vezet1 bank neve:

Banksz6mla

u sz6ma:

' ayit6sa:

Pdrizforgairni bankszdml:it, elsz6molisi szdml|t vezetd bank neve:

rnegsziintet6se:

Bankszdmla

" sz6ma:

" nyitiisa: messziintetdse:



12. A vrillalkozds:

' Jogel6dje, erurek ad6sz6ma:

. Alapitdja, ennek addsziima:

' Felel6ssdgv6llai6 neve, k6pvisel6je, addszdma:

13. A gazddlkodti szervezet:

. felsziimol6s alatt*

' vdgelszilmoldsalatt*.

(*A megfelElti akihuzand6 ! )

A c6gnyilvdntart6sba tiirtdn<i bejegyzdst elrendeld v6gz6s szdma 6s id6pontja:

14. Idegenforgalmi add esetdn:

' azels6 ad6beszed6s id6pontja:

. azad6beszed€si k6telezefa6g megszftn6sdnek id6pontja:

15. Vdrhat6 add dsszege (aonuk az ad6z6nak, aki az ad66vetmegel6zb dvben alakulg elSleget kell hzehrie a teleptl6sen. Az
ad6el6leg dsszege az aA64vben viirhat6 ad6 6sszege, amelyet az ad6zo nyilvrintardsaib6i, iizletmenete alapjrin 6llapithat
meg):

' Iparfiz6si ad6:

. V:illalkozrikkonnmundlis addia:

Ft

Ft.

Feleldssdgern tudatriban kijetentem, hogy a bejetentisben kdzdtrt adatok a vakisdgnak megfelelnek.

, 20_ 6v h6nap __ nap.

cdsszerii aldir6s


