ADÓBEJELENTKEZÉSI LAP
az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény (Art.) 19. § (2) és (3) bekezdése szerinti
iparűzési adó-bejelentési kötelezettség teljesítéséhez
Az adóhatóság tölti ki!
Benyújtás, postára adás napja:
______ (év) __________________ (hó) ______ (nap)
Az adóhatóság megnevezése:
Mosonszentmiklós
Az adóhatóság címe:
9154. Mosonszentmiklós, Felszabadulás u. 3.
_______________________________________
az átvevő aláírása

Az adózó neve (elnevezése, rövidített cégneve, magánszemély esetében: születéskori neve is):
__________________________________________________________________________________
(Magánszemély adózó születési helye és ideje: ____________________________________________
Anyja neve: _______________________________________________________________________ )
Adószáma:

 -  - 

Magánszemély adóazonosító jele:



Statisztikai számjele:

 -  -  - 

Külföldi vállalkozás esetén az illetősége szerinti állam hatósága által megállapított adóazonosító száma:
__________________________________________________________________________________
Székhelye (lakóhelye): ______________________________________________________________
Telephelye(i): ______________________________________________________________________
Levelezési címe (ha nem azonos a székhelyével vagy a telephelyével): _________________________
__________________________________________________________________________________
Telefonszáma: ______________________________________________________________________
Magyarországon lakóhellyel nem rendelkező külföldi személy esetében magyarországi kézbesítési
meghatalmazottjának neve és lakóhelye (székhelye): _____________________________________
__________________________________________________________________________________
Létesítő okiratának (alapító okirat, társasági-társulati szerződés, alapszabály, vállalkozói igazolvány,
egyéb okirat) száma és kelte: __________________________________________________________
Képviselőjének neve, lakóhelye: ______________________________________________________
Jogviszony keletkezésének (határozott idejű jogviszony esetén megszűnésének) időpontja:
__________________________________________________________________________________
Könyvvizsgáló neve (elnevezése), lakóhely (székhelye), könyvvizsgáló szervezet esetén annak a
személynek a neve és lakóhelye, aki a könyvvizsgálatért személyében felelős:
__________________________________________________________________________________
Gazdálkodási formája: ______________________________________________________________

Tevékenységének felsorolása (a cég által a létesítő okiratban feltüntetett tevékenységi körök, illetve a
cég létesítő okiratában nem szereplő, de ténylegesen végzett tevékenységek a KSH által kiadott
nómenklatúra szerint):
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
A jogi személyiség nélküli gazdasági társaság, a kft., az egyesülés, a közös vállalat tulajdonosának
(tulajdonosainak) neve (cégneve), lakóhelye (székhelye), adóazonosító száma:
__________________________________________________________________________________
Jogelődje és jogelődjének adóazonosító száma: ___________________________________________
Önálló tevékenységet folytató magánszemély tevékenysége gyakorlásának módja (főfoglalkozás,
mellékfoglalkozás, nyugdíj melletti kiegészítő tevékenység stb.): ______________________________

Naptári évtől eltérő üzleti év mérleg-fordulónapja:

 .  . .

Mosonszentmiklóson a tevékenység megkezdésének időpontja:

 .  . .

Valamennyi pénzforgalmi bankszámlájának száma, a számlát vezető bank neve és címe:

- -
__________________________________________________________________________________

- -
__________________________________________________________________________________________
Az iratok őrzésének helye: _____________________
Bejelentkezem iparűzési alanyként - állandó tevékenységre
- ideiglenes tevékenységre
Felelősségem tudatában kijelentem, hogy az adóbejelentkezési lapon közölt adatok a valóságnak
megfelelnek.
Dátum: _____________________________
__________________________________
az adózó (vagy törvényes képviselőjének,
meghatalmazottjának) cégszerű aláírása 1

1

Amennyiben az adózó az adóhatóság előtt nem kíván ügyében személyesen eljárni, az Art. 7. §-a szerint
csatolnia kell a meghatalmazást, vagy igazolnia kell a törvényes képviseletet.

