Szirmabesenyői Polgármesteri Hivatal
3711 Szirmabesenyő, Kossuth u. 5.
Telefon 46/307-271 Fax: 527-246
e-mail: ado@szirmabesenyo.hu

BEJELENTKEZÉS,
VÁLTOZÁS-BEJELENTÉS
az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény és a helyi adókról szóló 1990. évi C. törvény alapján
SZIRMABESENYŐ Önkormányzat adóhatóságához
I. Bejelentés jellege
Adóköteles tevékenység
megkezdése
1. Idegenforgalmi adó beszedési kötelezettség
_

Változás-bejelentés
_

Adóköteles tevékenység
megszüntetése
_

2. Helyi iparűzési adó

a) állandó jellegű iparűzési tevékenység

_

_

_

b) ideiglenes jellegű iparűzési tevékenység

_

_

_

II. Helyi iparűzési adóelőleg bejelentése (állandó jellegű iparűzési tevékenység esetén)
1. Előlegfizetési időszak:

__________ év______ hó_____ naptól

_____________ év _____ hó _____ napig

2. I. előlegrészlet esedékessége:_________ év______ hó_____ nap,

összege: __________________________ Ft

3. II. előlegrészlet esedékessége _________ év______ hó_____ nap,

összege: __________________________ Ft

4. III. előlegrészlet esedékessége:________ év______ hó_____ nap,

összege: __________________________ Ft

III. Adóalany
1. Adóalany neve (cégneve): ______________________________________________________________________
2. Születési helye: _________________________ város/község, ideje: __________ év____________ hó _____ nap
3. Anyja születési családi és utóneve: _______________________________________________________________
4. Adóazonosító jele: _______________________________ Adószáma: ___________________________________
Külföldi vállalkozás esetén a külföldi állam hatósága által megállapított adóazonosító:_____________________
5. Alapítvány bírósági nyilvántartási száma: _________________________________________________________
6. Statisztikai számjele: __________________________________________________________________________
7. Gazdálkodási formája megnevezése: ______________________________, GFO kódja:____________________
8. Főtevékenysége megnevezése: ___________________________________, TEÁOR kódja: _________________
9. Pénzintézeti számlaszáma: ______________________________________________________________________
10. Pénzintézeti számlaszáma:___________________________________________ ___________________________
11. Naptári évtől eltérő üzleti év mérlegforduló napja:

__________ év_____________________ hó _______ nap

12. Székhelye, lakóhelye: __________________________________________________________________________
13. Központi ügyintézés helye (amennyiben nem a cég székhelyén van): ____________________________________
14. Levelezési címe (amennyiben magánszemély esetében a lakóhelytől eltér):________________________________
_____________________________________________________________________________________________
15. Telefonszáma:________________________________, e-mail címe:_____________________________________
16. Honlapja:____________________________________________________________________________________
17. Iratok őrzésének helye: _________________________________________________________________________
18. Idegenforgalmi tevékenység végzésének helye: ______________________________________________________

IV. Alakulás, szüneteltetés, megszűnés
1. Létesítő okirat (egyéni vállalkozó nyilvántartásba vétel) kelte: ______ év_____ hó _____ nap, száma: _________
2 Alakulás módja: _ 1. új szervezet _ 2. társasági formaváltás _3. egyesülés _4. beolvadás _5. szétválás _ 6. kiválás
3. Adóköteles tevékenység megkezdésének időpontja:

__________ év _____________________ hó _______ nap

4. Adóköteles tevékenység megkezdésének jogcíme:
1. székhely létesítése _2. telephely nyitása _3. ideiglenes jellegű iparűzési tevékenység _4. idegenforgalmi adó beszedési
kötelezettség

5. Közhasznú, kiemelkedően közhasznú szervezetként történő nyilvántartásba vétel napja: ____________________
6. Egyéni vállalkozói tevékenység szüneteltetése: ________ év _____ hó ____ naptól _______ év____ hó ___ napig
7. Folyamatban lévő megszűnés:

_ felszámolás

_ végelszámolás

_ felszámolás megszűnése egyezségkötéssel

8. Felszámolás, végelszámolás kezdőnapja, egyezségkötés napja, végleges megszűnés: _______________________
9. Tevékenység megszűnésének időpontja: ____________ év ______________________________ hó _______ nap
10. Adóköteles tevékenység megszűnésének jogcíme:
_1. székhelyáthelyezés _ 2. telephelyzárás _ 3. ideiglenes jellegű iparűzési tevékenység _ 4. idegenforgalmi adó
beszedési kötelezettség
11. Adókötelezettség végleges megszűnése, megszűntetése: __________ év _____________________ hó _____ nap
V. Kisadózó vállalkozások tételes adója alanyának egyszerűsített, tételes adóalap meghatározására vonatkozó
bejelentése
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) bekezdés szerinti)
adóalap-megállapítást választom
1.1. Ennek időpontja:

év

hó

nap

1.2. Tudomásul veszem, hogy a Htv. 39/B. § (4) bekezdése szerinti esedékességi időpontokban az általam fizetendő adó
összege :2,5 millió forint adóalap*1,9% * az adóévi adókötelezettség időtartamának naptári napjai /365 nap/2
1.3. A kisadózó vállalkozások tételes adójában az adóalanyiság kezdő napja

év

hó

nap

év

hó

nap

2. A kisadózó vállalkozások tételes adójában az adóalanyiság megszűnése
2.1. A kisadózó vállalkozások tételes adójában az adóalanyiság megszűnésének napja

2.2. A kisadózó vállalkozások tételes adójának alanyaként a Htv. 39/B § (3) bekezdés szerinti egyszerűsített adóalapmegállapítást a …………. évre már nem kívánom alkalmazni
.
VI. Jogelőd(ök)
1. Jogelőd neve (cégneve): ___________________________________Adószáma: ___________________________
2. Jogelőd neve (cégneve): ___________________________________Adószáma: ____________________________
VII. Kézbesítési meghatalmazott, székhelyszolgáltató
1. Magyarországon lakóhellyel nem rendelkező külföldi személy esetében a magyarországi kézbesítési
meghatalmazottjának
Neve (cégneve): _______________________________________________________________________________
Székhelye, lakóhelye:____________________________________________________________________________
2 2. Székhely szolgáltatás biztosítása esetén: az ügyvéd, ügyvédi iroda neve (elnevezése):________________________
_____________________________________________________________________________________________
Szerződés kezdő időpontja, időtartama: _________ év _____ hó _____ naptól _________ év _____ hó _____ napig
Iratok köre: __________________________________________________________________________________

VIII. Könyvvizsgáló
Könyvvizsgáló szervezet neve: ________________________________Könyvvizsgálatért személyében felelős személy
neve:_____________________________________ Nyilvántartási száma: __________________________________
Székhelye, lakóhelye:____________________________________________________________________________
jogviszony időtartama: __________ év ___________ hó _____ naptól __________ év ___________ hó _____ napig
IX. Cégek és egyéni vállalkozók főtevékenységen kívüli, ténylegesen végzett tevékenységei
1. Tevékenység megnevezése: ___________________________________________, TEÁOR kódja: _____________
2. Tevékenység megnevezése: ___________________________________________, TEÁOR kódja: _____________
3. Tevékenység megnevezése: __________________________________________, TEÁOR kódja: ____________
4. Tevékenység megnevezése: ___________________________________________, TEÁOR kódja: _____________
5. Tevékenység megnevezése: ___________________________________________, TEÁOR kódja: _____________
6. Tevékenység megnevezése: __________________________________________, TEÁOR kódja: ____________
X. Az adózó képviselői (szükség esetén külön oldalon is részletezhető)
1. Képviselő neve: _________________________________ Adóazonosító jele:______________________________
adószáma: _______________________Lakóhelye: ___________________________________________________
Jogviszony időtartama: __________ év __________ hó _____ naptól __________ év ___________ hó _____ napig
2. Képviselő neve: _________________________________Adóazonosító jele:_______________________________
adószáma: _______________________Lakóhelye: ___________________________________________________
Jogviszony időtartama: __________ év __________ hó _____ naptól __________ év ___________ hó _____ napig
XI. Az adóalany szervezet (jogi személyiség nélküli gazdasági társaság, a korlátolt felelősségű társaság, az egyesülés,
valamint a közös vállalat) tulajdonosai (tagjai) (szükség esetén külön oldalon is részletezhető)
1. Tulajdonos neve: ________________________________________ tulajdoni részesedés aránya: ______________
Illetősége:

_ Belföldi _ Külföldi: _________________________________________________________ ország

Adóazonosító jele: ____________________________________ Adószáma: ________________________________
Székhelye, lakóhelye: ____________________________________________________________________________
2. Tulajdonos neve: ________________________________________ tulajdoni részesedés aránya: ______________
Illetősége:

_ Belföldi _ Külföldi: __________________________________________________________ország

Adóazonosító jele: ____________________________________ Adószáma: ________________________________
Székhelye, lakóhelye: ____________________________________________________________________________
XII. Az adózó telephelyei (szükség esetén külön oldalon is részletezhető)
1.Telephely megnevezése, jellege: _____________________________Címe: ________________________________
2.Telephely megnevezése, jellege: _____________________________Címe: ________________________________

XIII. Felelősségem tudatában kijelentem, hogy a bejelentésben közölt adatok a valóságnak megfelelnek.
____________________
helység

______

_______

____

_________________________________

év

hó

nap

a bevallásbenyújtó vagy képviselője
(meghatalmazottja) aláírása

Útmutató a kitöltéshez

Bejelentkezési, illetve változás-bejelentési kötelezettsége keletkezik a Szirmabesenyőben
önadózással vagy adóbeszedéssel megállapítandó helyi adók alanyainak a tevékenység
megkezdésével, valamint a tevékenységhez kötődő, illetve az adóalany adataiban
beálló változások bekövetkeztével. A nyomtatvány benyújtási határideje az okot adó
körülmény (I. mező) bekövetkeztétől számított 15 nap.
Az I. mezőben X-szel kell jelölni a bejelentés okát.
A II. mezőt annak az iparűzési tevékenységet végző vállalkozásnak kell kitöltenie, amely az
I. mező 2./a. pontja szerinti tevékenység megkezdését jelölte be, és az adóév (üzleti év)
kezdetét megelőzően más településen már folytatott iparűzési tevékenységet.
Nem kell adóelőleget bejelenteni és fizetni az előtársaságnak és a tevékenységét jogelőd
nélkül kezdő vállalkozásnak a tevékenység megkezdésének adóévében.
1. Az első előlegfizetési időszak a tevékenység megkezdésétől a következő év június 30.
napjáig terjedő időtartam. Három előlegfizetési esedékessége keletkezik annak, aki az adóév
március 15. napja előtt kezdi tevékenységét (Első folyó év márc. 15., második szept. 15.,
harmadik következő év márc. 15. napja). Ez esetben a 2-4. pontok mindegyikébe kerül
összeg. Kettő előlegfizetési kötelezettsége van annak, aki márc. 15. után, de szept. 15 előtt
kezdi meg tevékenységét, és egy esedékesség érinti azt, aki szeptember 15. és december 31.
között kezdi tevékenységét. (Fontos: az előlegfizetési kötelezettséget a bejelentés késedelme
nem befolyásolja!)
Az előleg összegek számítása a kezdő nap és december 31. napja közötti időszakban (tört év),
várhatóan elérendő (becsült)adó összegéből indul. A becsült adót osztani kell a tört év naptári
napjaival (egy napi előleg), amelyet meg kell szorozni az előlegfizetési időszak összes naptári
napjainak számával (tört év napjai + 181 nap), az eredmény a fizetendő összes adóelőleg
összege lesz, amelyet a fenti előlegfizetési esedékességek számának és időpontjának
megfelelően kell egyenlő arányban megosztva 3 vagy 2, illetőleg egy összegben teljesíteni.
A III-XII. mezőben a rendelkezésre álló adatokat kell értelemszerűen közölni. Amely adat az
adózóra nem jellemző, azt a részt kitöltetlenül kell hagyni.
A XII. mező a cégnyilvántartásban nem szereplő, de iparűzési adóban telephelynek minősülő
címek bejelentésére szolgál.
A XIII. mező: Figyelem! Hitelesítés (aláírás) nélkül a bejelentés nem fogadható el!

