Helyi iparűzési adó „bejelentkezési lap”
( Az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. tv., valamint a helyi adóról szóló 1990. évi C tv. alapján )

Azonosító adatok
Adózó neve: ......................................................................................................................
Rövidített cégnév: ......................................... Statisztikai számjele: ...............................
Adószáma: ..................................................... Adóazonosító jele: ....................................
Telefonszáma: ..................................................................................................................
Születés helye, időpontja: ................................................................................................
Anyja neve: .......................................................................................................................
Önálló tevékenységet folytató magánszemély tevékenységének gyakorlása:
Főfoglalkozásban:
Mellékfoglalkozásban:
Nyugdíj mellett kiegészítő tevékenységként:
Lakcíme: ...........................................................................................................................
Levelezési címe:................................................................................................................
Székhelye: ........................................................................................................................
Telephelye(i): ...................................................................................................................
Üzlete(i):...........................................................................................................................
Alakulásának időpontja: ...................................................................................................
Alakulás módja:
Előzmény nélküli:
Összeolvadás:

Átalakulás:
Szétválás:

Egyesülés:
Kiválás:

Alapító okiratának kelte és száma: ............... év ........................ …….hó..…... ...........nap
Bírósági végzés kelte:.................................... év ........................ …… hó .... … ..........nap
Bírósági végzés száma: ................................. ............................ . ............... ………………
Adóköteles tevékenység megkezdésének időpontja: ........év.............hó ......... ……..nap
Képviselő, ügyvezető, igazgató neve lakóhelye: ..............................................................
..........................................................................................................................................
Könyvelő, könyvvizsgáló neve, címe: ...............................................................................
Számlavezető pénzintézet neve: ......................................................................................
Pénzforgalmi jelzőszáma:.................................................................................................
Könyvvezetés módja:
Egyszeres könyvvezetés:
Bevételi és költségnyilvántartás:

Kettős könyvvezetés:
Bevételi nyilvántartás:

Iratok őrzésének helye:....................................................................................................
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Jogelőd neve:....................................................................................................................
Jogelőd adóazonosító száma:...........................................................................................
Gazdálkodási forma:.........................................................................................................
Tevékenység(ek) felsorolása: ..........................................................................................
Szakágazatai: ...................................................................................................................
Fő tevékenysége:..............................................................................................................
Szöveges megnevezés, amelyből arányában a legnagyobb árbevételt tervezi: ..............
..........................................................................................................................................

Az általánostól eltérő adózási eljárások választása
Tételes adófizetés:
2010. adóévre a tételes adófizetést választom:
( személyi jövedelemadóban tételes átalányadózó adóalany részére )
Adóalap egyszerűsített meghatározása ( EVA szerint ):
2010. adóévre az adóalap egyszerűsített meghatározási módját választom:
( a HTV. 39/B §-a alapján az egyszerűsített vállalkozói adó alapjának 50%-ában állapítom meg
az iparűzési adót )

Adóalap egyszerűsített meghatározása:
2010. adóévre az adóalap egyszerűsített meghatározási módját választom:
( a HTV.52.§ 26. pontjának a)-d) alpontjainak megfelelő vállalkozók, akik 2009. évben 8 millió forint
nettó árbevételt nem értek el )

Nyilatkozat adóalap megosztásról

Személyi jellegű ráfordítás arányos megosztás választása:
Eszközérték arányos megosztás választása:
Komplex megosztás választása:

Bejelentés az adóévre várható adó összegéről

Adóév:....................................... év
Várható adóalap:……………………………..Ft.
Várható adó összege: ..............................Ft. azaz ...................................................forint

Kijelentem, hogy a fenti adatok a valóságnak megfelelnek!

Kelt ...................................................., ............ év .................................hó ................nap

..................................................................
Cégszerű aláírás

