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Érkezett:

Mesztegnyői Közös Önkormányzati Hivatal
Nikla Kirendeltség
Telefon: 85/539-015
Ügyfélfogadás: Nikla, Berzsenyi D. u. 51.
Postacím: 8706. Nikla Berzsenyi D. u. 51.

Átvette:
Szám:

BEJELENTÉS
az állandó jelleggel végzett helyi iparűzési tevékenységről
(az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény, a helyi adókról szóló 1990. évi C. törvény és Nikla Községi Önkormányzat
Képviselő-testületének 9/2013. (XI.27.) számú rendelete alapján)

1. Az adózó neve:………………………………………………………………….…………..…...
Magánszemély adózó
születéskori neve:…………………………………..………………………………....…
születési helye, ideje, anyja neve:……………………………………………………….
2. Adószáma: ………………………………………………..……………….…….……………….
Magánszemély adózó adóazonosító jele:…………………………………..……………………
3. Statisztikai számjele:…………………………………………………………..............................
4. Székhelye:……………….…………………………………………………….............................
5. Telephelye(i):…………….………………………………………………………………………
6. Levelezési címe:……………………………………………………………………....................
7. Alakulás, vállalkozói igazolvány kiváltásának időpontja:………….…év ………hó …………nap
8. Alakulás módja (a megfelelőt X-szel jelölje):
előzmény nélküli alakulás …

egyesülés …

szétválás …

összeolvadás …

beolvadás …

kiválás …

jogelődje:………………………………………………………………………………….
9. Cégjegyzékszáma……………………………………………………….……………………...
Alapító okirat száma, kelte:…………………………………………….…………....………....
Képviselő neve, adóazonosító jele:….…………………………….............................................
10. Adóköteles tevékenység megkezdésének
(székhely, telephely létesítés) időpontja Mesztegnyő:……………év ………hó …………nap
11. Ügyintéző neve, telefonszáma:…………………………………..…………….……................
12. A tevékenység megnevezése, TEÁOR száma:…………………..………………….................
13. Pénzintézeti számlaszáma:…………………………………………………….……................
…………………………………………………………………….
14. Könyvvezetés módja:………………………………………………………………………….

15. Adózási mód: Általános (01.01-től 12.31-ig)
Naptári évtől eltérő üzleti év mérlegforduló napja: …….. hó …….. nap
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16. A helyi iparűzési adóelőleg bejelentése:
Az adóelőleg bejelentésének oka (a megfelelő sorba tegyen X-et):
___ az önkormányzat illetékességi területén az adóév közben kezdő vállalkozó
___ átalakulással létrejött vállalkozó
___ EVA hatálya alól kikerült vállalkozó

Adóelőleg bevallási időszak:
______év ____hó ____ naptól

______év ____hó ____ napig

(Adókötelezettség, átalakulás kezdő napjától az azt követő adóév első félévének utolsó napjáig terjedő időtartam)

Adóelőleg-részletek:

esedékessége

összege

1. első előleg részlet:

______év ____hó ____ nap

_____________ Ft

2. második előleg részlet:

______év ____hó ____ nap

_____________ Ft

3. harmadik előleg részlet:

______év ____hó ____ nap

_____________ Ft

Az adóelőleg-részletek száma függ attól, hogy abból hány esik az előleg-fizetési időszakba. Előfordulhat, hogy
csak kettő, vagy esetleg egy részletet kell feltüntetni.
Az adóelőleg-részletek esedékessége (naptári év szerinti működés esetén):
– az első előleg részlet sorába (1. sor) akkor kerülhet adat, ha az adóelőleg bevallási időszak kezdete az adóév
03.15. napjára, vagy az előtti dátumra esik. Ha az adóelőleg kötelezettség keletkezése adóév 03.15. utáni dátum,
az 1. sorban nem lehet adat. Az 1. sor kitöltése esetén a 2. és 3. sorban is kell adatnak szerepelnie.
– a második előleg részlet sorába (2. sor) akkor kerülhet adat, ha az adóelőleg bevallási időszak kezdete az adóév
09.15. napjára vagy az előtti dátumra esik. Ha az adóelőleg kötelezettség keletkezése adóév 09.15. utáni dátum, az
1. és 2. sorban nem lehet adat. A 2. sor kitöltése esetén a 3. sorban is kell adatnak szerepelnie.
– a harmadik előleg részlet sorába (3. sor) az adóelőleg-kötelezettség keletkezését követő adóév 03.15. napján
esedékes előlege kerül.
Az adóelőleg-részletek összege a vállalkozó által az adókötelezettsége keletkezésének adóévére várható adó
figyelembevételével az előlegfizetési időszakra időarányosan megállapított – az ezen időszak alatt esedékes egyes
adóelőleg-fizetési időpontokra egyenlő arányban megosztott – bejelentett összeg.
Például: 1. Az adózó telephelyet létesít 2011.03.01-jén az önkormányzat illetékességi területén. Az adóelőleg
bevallási időszaka 2011.03.01-2012.06.30. A 2011. adóév 10 naptári hónapjára várható 30 ezer Ft helyi iparűzési
adó figyelembevételével a 2011.03.01-2012.06.30. napjáig tartó előleg bevallási időszak 16 hónapjára arányosan
megállapítja az adóelőleget (30 ezer Ft / 10 hónap * 16 hónap = 48 ezer Ft). A 16 hónapra három adóelőleg
fizetési időpont esik: 2011.03.15., 2011.09.15. és 2012.03.15. Így a 48 ezer Ft adóelőleget három egyenlő részre,
azaz 16–16–16 ezer Ft előleg részletekre kell megosztani.
2. Ha telephely létesítés 2011.11.01-jén történik, az előlegbevallás időszaka 2011.11.01.-2012.06.30. A 2011.
adóévből hátra lévő 2 hónapra eső várható adója 30 ezer Ft, ami 8 hónapra (2012.06.30-ig) vetítve 120 ezer Ft. Az
előleg bevallási időszak 8 hónapja alatt egy előlegfizetési időpont van, 2012.03.15., ezért a 120 ezer Ft-ot a
harmadik előleg részlet sorban kell feltüntetni és a 2012.03.15-ei esedékességig kell megfizetni.
Nem kell adóelőleget bejelenteni az előtársaságnak, az adóköteles tevékenységet jogelőd nélkül kezdő
vállalkozónak az adókötelezettség keletkezésének adóévében.
A bejelentést a tevékenység megkezdésétől számított 15 napon belül kell az önkormányzati adóhatósághoz
benyújtani. A bejelentés végrehajtható okiratnak minősül.

Kelt:________________________
_____________________________
cégszerű aláírás

