BEJELENTKEZÉS,
VÁLTOZÁS-BEJELENTÉS
az adóUÍs re/ldjéTó1 szóló 1003. évi XCII. törvé/ly és a Ilelyi adókTól sUÍló 1990. évi C. törvény alapján
önkonllánVlJlt adóltalósáoálJoz
a/az
I. &jeJenlh

jdlege

Vdltozb-~jelentés

AdóUtdes tevékenység

Adókötdt!S tn'éken}"Ség megslJ'illése,
nJLgszúntetéu

megkadése
kiJteladtség

O

O

O

aj áJ/and6 jellegű iporíídsi tn.'éken}'Sig

O
O

O
O

O
O

I. Idegenforgalmi

adóbesudhi

2. He!)'; iponlzis; adó
bJ ideiglenes jeUegű iparilz/si k\,'ékenység
ll. HeJyi iparüzési adklöleg

l. ElmegFlUtisi

hejdenl.~(áOand4 jellegű ipariíúsi taékenység

idÖSZJl};:

2. L dölegrérJet

esdén)

ITIIJh[IJhó[IJnapig

ITIIJh[IJM[IJnaptól

UIHln[IDHIJFl
ITn [ID. [ID. [ID
[ID. [ID. [ID.[ID

esedékasige:

ITIIJh[IJhó[IJnap,

~ss-ag<:

t!Sdék~:

ITIIJh[IJM[IJnap,

~SSl.ege:

3. ll. dGlegrész/d
4. III. diRegm-Jet

~déb:s:sq:e;

ITIIJh[IJ U[IJ

Nlp, ~S=<:

Fl
FI

lll. At/6Q/any
I. Ad6aIatry neve (cégneve):
2. SzjJldési helye:

városllozség, id'je:

[[ll] iP [IJ

hó[IJ nap

3. An)ja sUi/dési C'SlÚádi is utőneve:

4. Ad6azonositó je/e:

I I I I I I 1I I I I

KlUjötdj •..
·állalkovis adin

fl

II II III·O·[IJ

Adónáma:ll

külflJldi álftmf hfltósága 6úal megállapítolt odóazo1UJsl!ónám:

5. Ch'ü nerve-df (aJapfh'ÓnY, egyoüJd)

bfr6sági nyih'ánlartási száma:

1111111 I·ITIIJ·[ID·[IJ

6.StatisztikainónYele:1

7. Gazdálkodási formája megnevezése:

GFO

8. Fötltl-'éken)'sige megnevezése:

karakterrnrn I

TEÁOR kó~a:ITIIJ

I
I I
ll. Pénzintádi svimlas-l.ifma(külföldi esdin sz első lIégy IBAN karakterOJrn I I
12 Pénzintá.eIi $1.ámIaná"., (ldilfoldi =tén III ds6 négy IBAN karaktu[IJrn
I I
ts. Pénzintáeli sz6mIllSZJÍntII
(külfoldi eutbt III eJSii négy IBAN karakt,,[IJrn
I I
u. Naptdri Miii e/tirlf Dl/eli h mlrlegforduhi napja: ITIIJ h[IJ hó [IJ nap
15. Sú.khe/ye,lakDl,dyc ITIIJ
9. Pinzinth.eti

SZJimlasvima (küljöldi esaén

10. Pénzintél'ti námlanáma

III

ass négy IBAN

(kDIfoIdi mtm tn:,Isó négy IBAN karaktu[IJrn

kJJz1eriUet
16. KiJrponti IJgyintáb

keJ~ (ammnyibm nem (I CiK szikhdyén

k6~a:[ID

1111·1 I
1111·11
1111·11
1111·11
1111·11

kbzJuüld jelleg

111111-111111111
111111-111111111
111111-111111111
111111-111111111
111111·Lumm
.,fÚCls/liÖUig

hsz. _

ip. _Ih.

_

, ••. _

ajul

van):

wiros/kllzslg

ITIIJ
körJuüld

klJzterültt id/eg

hsz. _

ip. _Ih.

_

on. _

ajtó

rtiros/klizsig

17. L<vdeúsidme:ITIIJ
UzJerület

ki11.luiild

e-maű

18.. Telefonsuíma:

jeileg

hsz. _

ip. _Ih.

_

Ct. _

ajtó

CÍIM:

19. Ilonlapja:

ld/ra/ot (jnisének

Itd}'cITIIJ

l'ároslkőzsig
kllzterOld jelleg

közJerület

lisz.

ip.

Iv.. Alakulás, S"JJnddtdi:s, megszíinis
l. Utesiló

okirat (egyéni vMloJkozó nyib'óntQrtásba vitet) kdte~[[ll]

1. Alakulás nwdja:DJ.

új szenYldD2.

lorsasdzijormaváltós03.

3. Adóköteles tevikmység

nJegkadésh,ek

4~Adóköldes

nl1l!gk~ének jogcim~:

tefékenysq

időpo"tia:

bOJ hó illnap, SZJima:

eg)'Qüfés04. Molradás05.

ITIIJh[IJhó[IJnap

p..é/ll6lásO 6.liválás

Ih.

em:

ajtó

D l. szikhdy

létesftis~02.

Idq1lt~1y 1IyiLÚSII03. ideigl~lte3jeJlegü

S. KiJzhasznú, ki~nteJkedikn kiJzhasvtú
6. Egyini vlŰ/alkozói In'6mysig

szen:tZdkhrJIÖrrénó

rJinddtl!ltse

&. FdsZlÍ1tWlás, végds;.ámolás kezdő napja, q:yasigkötés
9. Tevtk~nysq ntegl7.Ünisének
10. Adókötdes

tn'ékenység

O vége/PJlnwlás

OTIJ

•• OJhóOJnop

OTIJ

•• OJ/,óOJnopig

OtelszÓmolás

me.:.uniinis~ tg)'a.ségkótéssd

[[[lJ ••OJhóOJnop

napja, végleges mq:szűnés:

OJJJ ••OJhóOJnop

idr'ipontja.:

tdtpl,dytdrásD3.

l1igkgt!S megsv1nése,

V. Kisodóz6 vállalkozások

"'é1elnapja:

•• OJhóOJnUplól

adó bestedési kötelezettség

mq:szlinisénekjogcime:

D l. szikhdyátheQ-'ahOl.
J J. Adóköteleuttsig

4. ideg~nforgalmi

tevékenysigD

nyill'ántartásba

OJJJ

[Jrdr"limolás

7. Folyamtrtballlél'őmegsúinis:

ipanlzisi

4. ideg01forgalnti

idáglenes jellegü iparűzési tel-tken)'si:O
megrJitl1et~:

OJJJ

adó bazedési

kotela.rttsig

•• OJhóOJnop

téJeles IIdój6róll:s o kisvállalali adór61 szó/ó törvény halál y" Illti tartuz,ó ad6alany bqelemése

l . .A kisadóZ,Ó •.,óllalkovJsok
vonatkozó, ~rüsitett

titeles afMja Jlluál)'o oIá tartazé DdóaIanyUtu
Ildóa/ap-megálJopildst 1'á/asztom

1.1. A kiSlId6-J 1161lolkovisok titdt!S adójóILaIc alanyok/nt

jogosult

04 ipanizisi

adóban II kisailóuí l'Úllo/lunások tételes adójdra

O

"'ogyo! rá is igéllybe kivánom "enni til iJnkornuinyzot

által biztosftott ad6alap

O

rfle.nIasiget
1.2. Tudomásul
lIdóa/ap*

raum, Irogy II "". J1/B. § (I) bekezdése szerinti esedéktsSigi. idijpoldokban az 6/talomfiutendö
adó óssz.q:e :2.5 millióforint
az bnJwrmány7,D16hal JnLgáUaphOlladómértlk * az. ad6tvi adókiJtelaettsig idJJartamámlt nnptári IIbpjai /365 naPI1

I.J. A kisadthP "állalkO'l,lÍsok tételes adójában

IldóaJanyiság kat/ö napjll

dZ

2 A kisadózD )·á1Ia/kIr.Asok lildes 8dójáballlJZ adóalanyiság megszíinése
1.1. Akisadózó

.,6//al/iozá;sQk liJdes ad6jábaJl az ad6alonyiság

megszíini:shrek

gz q:ysz_erűsilett

3. A kisv61kJlati ad6allllfykint

at iparlizisi

4. A kisv611alati adóalanytinl

az ipaJ"ÜÚSi adóban til ~en75i1ett

adóban

napja

adóalap-megállapúást

vóJas;;tom

adóaJap-mqállapítás

alktJlmtp..ását

mq:szDIlJdem

O
OJJJ évOJMOJ nop
O
OJJJévOJh6OJnop
O
O

. YT. JogeJód(ük)
I. Jogelőd neve (eignae):

Adószáma:IIIIIIIII-O-OJ
2 Jogd6d

MVe (cignet't!):

Ad6számJl:IIIIIIIII-O-OJ
3. Jogelőd neve (cigtlel-·~):

Ad6szán,a:IIIIIIIII-O-OJ
4. JogeJöd neve (cégn.eve):

Adds-..áma:rTl

II II I I-O-OJ

VII. Ktzbesilhi meghat_n. """'dyswlg6/tJdó
l. Alagyarorsz6golJ

lakólteJJ}'d nem nnde/kezíJ

kiilfiJltIi személy esetében a f7U1g)'tUors-,JÍgiká.besílisi

meglul1almazottjának

Neve (ágne'lle):

Szikhdy e, lakóhdye:

OIJJ

városltözslg

k6ztaillet
2 Súkhe/y

klJzterület jdleg

/tsz. _

tip. _ilL _ em. _

ajtó

szplgá/1atás bii:Josltása tsdln

Al ilgyvld, ügyvidi ireda neve (dlln'ezise):

Sunódés kaJii idiipolflja, ú/űtor1J1mo:

OIJJ ••OJ hó OJnOplót

OIJJ tv OJ hóOJ

napig

Iratok küre:
VIlI. KlJnyv..·wgáló
KlJn}'vvizsgúló SZJ!rvad neve:
Könyvvizsgálultrt

sumilyib~nfdelös

r;,.I!.IIfí!Jl

neve:

NyiJl'Iintartási száma:
Szé.khely~.IQkóhe/}'e:

OIJJ

város/klJzsig
liJzJerület

jogviszony

időtartuma:

rnu-m-u--«

köz/~rüld je/leg

OIJJ ••OJhóOJnDpig

ksz: _

q,. _

IlL _

""

_

ajtó

IX Cigt!k ls ~ini

l, Tn-'ikell}'Sig

l·áUaLkozókfliin'i.k~nysigen
kivüli, Itllylegeun l'ig-~'n'&~nJ"ségei

nteg'Iel'ezhe:

~

TEÁORiódja:[lIIJ

2 T~ikenj"sigmLgnel-aiu;

rtüo« kótfia:[lIIJ

3, TevikenJ'Sig megneva..ise:

TEÁORt6dja:[lIIJ

I. Tevikmység

megnevaise.'

TEÁOR

S. T~itt!.JfJ'Stg ntegrtn'ezisc

TEÁOR

k6'fia:[lIIJ
k6dja:[lIIJ

IIIII

Olda!svim:
X Al adózJ kép,'isdiJi (srJikség adén több oldalolt is rtszletaltetó)
l. Kipt.'isdij neve: -;::;~;::;::;::;::;::;::;:;--------_::_:-;::;::;::;::;:;::;:;::;_;:::;_;::;::;_------------

I 1111II I I I I

Adó az"'n<>Sit6 jeíe:

II II III I 1-D -[I]

«d6.roil1la:

l.4kóhdye:[lIIJ

.4rorl~

_______________

Jogviszony

idJtarlama:

iaztuüld

[lIIJ ••.[I]loó[I]""I"'ó/

kduul1letjdlq

Iuz._ ip. _

IlL _

<m._

~tó

[lIIJ •••[I]loó[I].apig

2Kqn~Un~c-;::;;::;::;::;::;::;:;::;::;:;--------_::_:-;::;::;::;::;:;::;:;::;_;:::;_;::;::;_-----------Adóawnosftójdclllllllllll

adószáma:IIIIIIIII-O-[I]

l.4k6hdye:[lIIJ,

"úros/kórsi:

_______________
JogvinQtly időtartama:

kiJuerOld

[lIIJ év [I] hó [I] 1l<'1J1ó/

kiJztuüldjdleg

hn. _

ip._lh. _

lisz. _

ip. _Ih.

<m._

ujtó

[lIIJ ••.[I]hó[O.apig

J. Képl'ise!ő neve: -;::;;::;::;::;::;::;:;::;::;:;--------_::_:-;::;::;::;::;:;::;:;::;_;:::;_;::;::;_------------

Ad6aZO>Iosltójde:11111111111

odósUima:111111
j 11-0-[0

Ltzkóhe1ye:[lIIJ

','óroslliiJzsig

_______________

/46z/Uiilet

liózJeriiletjelleg

_

<m._

ajró

[lIIJ ••.[I] hó[I] ""ptól
[lIIJ •••
[I] M[I] napig
I. Képviselő ni!•.e: :;:;;:;::;:;;::;::;::;::;:;----------::==~::;:;;::;::;:;:;:;:;_;::;_;::;:;~-----------Adóaw,,"'itójele:11111111111
«dósUima:[l11 1II1 I-O-[I]
JopTs7.lmy időtartama:

l.4k6hd>~[lIIJ

~ö~

_______________

tözterület

h'~_ip._Ih._

kóZ/uületjdleg

<nl. _

ajtó

[lIIJ i.[I] M[I] ""IJIó/
[lIIJ ••.[I] M[I] napig
S. Kipvisel5 neve: :;:;;:;::;:;;::;::;:;:;:;----------::==~::;:;;:;:;:;::;:;:;_;::;_;::;:;~-----------Adóawllo,ltójd"'11111
t IIIII
adósUimo:) t I t 11111-0-[0
JDgl'iszony

idoliJrlama:

Lakóhdye:[lIIJ

,·ár-..-._sq

_______________

kóZ/<rfJ/et

Jogvisz.ony

idiilartJuna:

6. Kipl'iselii

neve:

[lIIJ.,,[I]hó[I]

IIOp{ÓI

ksz: _

kóZ/uüldjdl.g

[lIIJ.,,[I]

hó[I]

ip. _Ih.

_

"" _

ojtó

napig

-;::;::;:;::;:;;::;::;::;:;:;---------=~~::;:;;::;::;:;::;:;:;_;:::;_;::;:;~------------

odószáma:IIIIIIIII-O-[I]

Adóazonosltój<Ie:11111111111

Lok6hdy,,[lIIJ

.drorl~

________________

k~zterüld

köZ1erüldjdl~

hs~_ip.

_lh. _

<m:_lljt6

Jogvisl.Ony időtartama:
7. Képl'iselö ni!l!e:-;::;::;:;::;:;;::;::;::;::;:;---------::---:-~;::;::;::;::;::;::;:;:;_;::;_;::;::~------------

od6számo:IIIIIIIII-O-[I]

Adóazonosltójde:11111111111

Lakóhdy,,[lIIJ

wórorlöu<g

________________

Jog.'iszony időtartama:
I. Képl'ÍSetöneve:

Uztuüld

[lIIJ

év

[I] ká[I]

noptőt

k~Zluiiletjdteg

lisz. _

ip. _

ilL _

,"L _

ajt6

[lIIJ.,,[I] M[I] nopig
_

udós-.lim.r:IIIIIIIII-[l-OJ

Ad6ozonoslt6jdc.[l111111111

--YM~~

ú*óhd}~OJJJ:
_____________________________

Jogl"iszony üJiJlarlallUl:

tiJUerfilt!ljelleg

kiJzl_~riUd

OJJJtvOJkóOJnoptól

hsz. _

ip. _Ih.

_

em. _/lj/il

OJJJhOJhóOJnopig
OldalSlÚmol

XL Az adóalany survro!l Oogi sz~mélyiség ni/kali gazdasági tdrstmig,

fl

torlátolJ feldösslgO társasdg, IIIegyesD.lés. valamint

ti.

IIII
tiJz.ósf'6/Jalat)

tulajdonosai (tagjai) (szübég esetén tlJbb oldalolt is részJelwdö)
tulajdoni ri;susuis ardnJ'a:

neve:

l. Tulajdonos

[IBeljö/di

Ille:Jiisége:

[IKüljö/di:

Adóazollositó jele: I
Súkhdye,

II I I III I I I
lakóhdyc. OJJJ

om6g

I I-[l-OJ

AdószÓIM:1111111

JlárrJs/kijlSig

közteriUet

[lBdjö/di

Adóa.:on_ó
Súthdye,

jek:

q,. _Ih.

_

OKűljOldi:

I I I I II I I I I I
OJJJ

onZJir
Adószámo:mmm-[l-OJ
nirOS/lQU<'g

Idóhdye:

kUUerüld

3. Tulajdonos

ip. _

I I I II II I I I I
OJJJ

AdóSlÚmcllllllll'-O-OJ
vtiros/közsig
k6Z1eriilel

tulajdolú rmesedés

[IBe!fOldi

II II I I II I I
latóhdye: OJJJ

aránya:

"'ároSll6zsig
hst- _

klkJ(!rületjelleg

ip. _

Ilj/6

tulajdoni ré:P..e:sedtsaránya:
O&ljOldi

[IKű!flildi:

orrJÍg

A-..4ma:IIIIIIIII-O-OJ

I I I J I I II I I

várUsl:uai:g
k67.1UÜlet

hSL _

k,ijzteriila jdleg

ip. _Ih. _

aM

mt. _

tulajdoni részaedl:s aránya:

6. Tulajdonos neve:

[IBelfiildi

~

OXliljö/dl:

AdóSláma:IIIIIIIII-O-OJ

A_onositójele:11111111111

•• ros/IUJzsq

S-Jkhelye, laMhdye:OJJJ
k6Z1Lrület

hSL _

k6zUrület jelleg

ip. _lit. _ "•._

.jló

tu/ajdoni részesedés arónya:

7. Tulajdonos neve:

OBdfiildi
Ad6azonositó jele: II I III II I I I
Súkhely.,luk6he/y.: OJJJ
IlIdösége:

O Xüljö/di:

ország

AdóSlÚmD:IIIIIIIII-O-OJ
vdroslliJtslg

kbuerüld

k6ztmuet

OBdfiildi

hsz. _

jelleg

ip. _Ih.

_

••••_

ajtit

tulajdoni rés-~edts arán}'o:

&. Tulajdonos 1If!1'e:

Adóaz."osit6 jele:!

em. _

/I. _

!>úthelye, lakóhelye: OJJJ

Ifletósége ...

aj/6

II I-O-OJ

5. Tulajdollos neve:

Jlktiisige:

em _

Ih._

omAg

Adósuima:111111

kijderiUet

Adóa",nosltó jele: I

ip. _

O KüljOldi:

Adóa,onositó je/e: I

IIlet6slge:

1",,__

kiJtJf!rúlet jelleg

4.. Tulajdonos neve:

S-Jkhelye,

ajtó

'rszRg

[lEÜljö/dl:

S-dkhclye, kkóhelye:

/{fetösége:

em. _

Ih._

tulajdoni róuse.dés aránya:
OBdjö/di

Adóotonosltó jelc.

hSL _

k/kJuület jdleg

n(!'lc

lOetöslge:

ojtó

on. _

tulajdoni risus~lsaránya:

2. Tulajdonos neve:
JUdÖslge:

hSL _

tilI/uti/d jelle:

O Kü/fiildi:

orsvig

Adónómo:IIIIIIIII-[l-OJ

II III II III

S-Jkflelye. laJoóhdye..·OJJJ

"áros!k6zség
klkJuiJlet

AiJzlc!rfdel

jelleg

tssz:

ép.

Ih.

Oldalszám:

eu.

ajtó

IIIII

XlL Al ad6l6telephc/yri

(Sliiks,= esdin több oldalolI is risddezhetö)

l.Tdephtdym~fW·ahe,j~neg~:

_

Címe:OJ]J-----------------

'.áros/k6z.ség

________________

k6Uuúld

hsz: _

klJZlerületjeJ/eg

ip._

/lL_ enL_ ajtó

2Telephelymegnev~e,jeUegc

_

a~:OJ]J-----

"6ros/kiiZség

_______________

ldIuerüJet

knuerületje/leg

bS<_

ip. _Ih.

_

enL _

ajtó

3.Telepht!lymegn~e:t.ise,jdlege:

_

amcOJ]J--

'wo~ö~4

________________

tiJa~rQJt!I

hs~ _

kih'./t!rú(etjeJJeg

ip. _

/IL _

<nL _

ajtó

4.Tt!Jep"~lymegnt!VeUse,ieUegf!:

_

Címe:OJ]J

).·dros/kiJzsi;:

_______________

kóZJeTÜlet

knuerületjdleg

bS<_

<nL_ ajtó

ip._/lL_

5.Tdephelymegnemne,jeUege:

_

CI~:OJ]J---------------

~r~D~

_______________

knuerület

kduerüJetjdleg

bS<_

ip._Ih.

_

em_ ajtó

~Tdeph~&~~~e,~~c

_

"'iro~.utg

CimcOJ]J_______________

kóZJeriilet

kóZJerüJetjdleg

hSL_

ip. _Ih. _ etn._ ajtó

7.Te/ephelymegnevezise,frOege.:

_

Cime:OJ]J-

).·6roslkDzség

________________

tiJd~rüld

*iJl1erüldjdleg

h~_

ip._llL_

em._

ajt6

8. Te1ephelyme;:new!z.ise,jellege:

_

Cím4!:OJ]J

város/község

________________

töztuület

hSL_

köUenl/dje/leg

ip._llL

_

enL_ ojtó

9. Telephelymegnel·aise,ieIJe:ge:

_

Cínu:.OJ]J

vúros/kózseg

__________________
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