
BEJELENTKEZÉs,
uÁmozÁsnilntm,rrÉs

az adózós rendjériíl szőló 2003. évi XCil. tiirvény és a helyi adókról szóló 1990. évi C. tijrvény alapjón

a/az önkorm óny z at a ilóh at ó s ógóho z

I. Bejelentés jellege
Adókötele:teuékenység Viltozásbejelentés 

i!:#:;::#::";I;:fr,,

1. Idegenforgalmi adóbeszedésikötetezettség ! ! !
2. Helyi iparűzési adó

a)óllandójeltegiÍiparíízésitevékenység ! l !

b)ideiglenesjellegűiparűzésitevékenység ! ! !
II. Helyi iparíÍzési ailóelőleg bejelentése (óllaniló jellegíí ipar{izési tevékenység esetén)

1. Előlegfizetési ídő szak:

2. I. előlegrészlet esedékessége:

3. IL előlegrészlet esedékessége:

l=ttll é,arl',ó n naptól rmé"lfl ntflnopig

4.III.eliílegrészletesedékessége, flTll é,aTlhóm nap,iisszege: ffn.m].[I.ffl.,
IIL Adóalany

1. Adóalany neve (cégneve):

2. Születési helye: város /község, ro"i",fT-fl é,afl nafT|,,p
3. Anyja születési csalódi és utóneye:

4. Adóazonosító jele: [irrT-n] ! n l

KiiWIdi vóllalkozás esetén a kiiffiili óllam hatósóga által megállapított adóazonosító szóm:

5. Alapítvány bírósógi nyilvántartósi szóma:

6. Statisztikai számjele:irrr-rm

7, Gazdálkodósi formója megnevezése: GFokódja:m

8. F őtev ékeny s ége megn ev ezés e : TEÁuR'ouop'ffr]-l
9, Pénzintézetí szómlaszáma fT_-.1 TT_1

(kii@di esetén az első négy LBAN k rrt t"rl l lLl)
10. Pénzintézeti számlaszómo TT_-1 fT_-1

(kiilfrjldi esetén az első négy LBAN karakterl l ll l l)

11. Pénzintézeti számlaszáma TT--t TT=l
(kij@di esetén az első négy IBAN korot trrl l lL.|i/

12. Pénzintézeti szómlaszáma TT 1 rT--1
(küWdi esetén az első négy IBAN karakterl l ll l l)

13. Pénzintézeti szómlaszáma rT l TT--1
(kiiwdi esetén az első négy IBAN karakterl l ll l l)

C. 0243-306, r. sz. Pátlia Nvomda Zrt'



14. Naptári évtől eltérő üzleti év mérlegforduló-napja:trm erfflnt|Tlro,

1 5. S zékhely e, l akóhely e :rT_m vóros/község

- 

közterület 

- 

közteriilet jellege 

- 

hsz. 

- 
ép. 

- 
lh. 

- 
em. 

- 
ajtó

16. Központi ügyintézés helye (amennyiben nem a cég székhelyén van):

rTIl vóros/község

em. 

-ajtó
vóros/község

közteriilet 

-közterület 

jellege 

-hsz 

- 
ép. 

-Ih. -
1 7. Levelezési címe:trm

közteriilet 

-közterület 

jellege 

-hsz. 

- 
ép. 

-lh. - 
em. 

- 
ajtó

18. Telefonszáma: e-mail címe:

19. Honlapja:

20. Iratok őrzés ének r"r, ",7fW város/község

közteriilet-kiizterületjellege-hsz.-ép.-lh.-em,-ajtó
IV. Alakulás, szijneteltetés, megszűnés

1. Létesítő okirat (egyéni vtillatkozó nyilvántartásba vétel)o"o", l=fl-I é' [I hó m nap, száma:

2' Atakulá's módja:l ,. ,i ,r"rrrr"tJ z. társasógifurma-vahdsJ s. 
"gyesaurJ 

a. beolvad,á,sl s. szétv,álósJ 6. kiv,űlós

3. Adókötetes tevékenység megkezdésének időpontja:[tt]l érarl nt|l rop

4. Adóköteles tevékenység megkezdésének jogcíme:

J l. sztkhety létesítéseJ z. telephely nyitasal 3. ideiglenes jellegíi iparűzési tevékenység

TI
L) a. i de genfo r galmi adó b esze d é si köt el eze ft s é g

5. Kijzhasznú, kiemelkedően kijzhasznti szervezetként történő nyilvántartásba vétel napja:n-n l éraTI nafT| nop

6. Egyéni vtillalkozói tevékenység szür"r"rr"rur"7|fTl éraTl,ró m naptól m é,alho7l,,pig

7. Folyamatbanlévő megszűnés: J|ar"a*ou. l végelszámoló, l|rormolás megszűnése egyezségkötéssel

' 8. Felszámolás, végelszómoltis kezd(Í napja, egyezségkötés napja, végleges megszűnés:tTm é" [f-l nt|l rop

9. Tevékenység megszűnésének időpontj a:irm éraTl no|l rop

1 0. Ailókijteles tevékenység megszíinésének j ogcíme:

J t. szeruety,íthelyezésl2. telephelyzárarl s. ideiglenes jellegű íparíizési tevékenység

J a. ia"g"n|rrgalmi adó beszedési kötelezettség

11. Ailókötelezettségvéglegesmegszűnése, megszüntetés", lffl é"f[_l na7lrop



V. logelőd(ök)

1. logelőd neve (cégneve):

Adószóma:rTrimTnTIl ! m
2. logelőd neve (cégneve):

Adószáma:m Tt=tfrrm ! m
3. |ogelőd neve (cégneve):

Adószóma:trmttrT-rrm ! m
4. |ogelőd neve (cégneve):

Adószáma:tl-mtl-rlfrm ! m
VI. Kézbesítési meghatalmazott, székhelyszolgáltató

1. Magyarországon lakóhellyel nem rendelkező külftldi személy esetében a magyqrországi kézbesítési meghatalmazottjónak

Neve (cégneve):

Sz ékhely e, lakóhely e:tT-tll város/község

közteriilet 

-közterület 

jellege 

-hsz. 

- 
ép. 

-lh. - 
em. 

- 
ajtó

2. Székhely szolgáltatás biztosítósa esetén

Az ügyvéd, ügyvédi iroda neve (elnevezése):

SzerződéskezdtÍidőpontja,időtartama: ffm éraTll'ón naptól [mlá[f-] ha|lnapig

Iratok köre:

VII. Könyvvizsgáló

Köny v v izs gtiló sz erv ez et nev e:

Kiinyvvizsgtilatért személyében felelős személy neve:

Nyilvóntartási száma:

Székhely e, l akóhely e:trn l város/község

közterüIet 

-közterület 

jellege 

-hsz. 

- 
ép. 

-lh. - 
em. 

- 
ajtó

jogviszonyidőtartama: lttll é,a|/,ó[l naptól

Vttt. cégek és egyéni vóllalkozókfőtevékenységen kívüli, ténylegesen végzett tevékenységeí

I' Tev éke ny s é g lnegn ev ezés e: TEÁnRooqo,l=W

2. Te v ékeny s ég megnev ezés e :

3. Tevékeny ség megnev ezés e:

4, Tev ékeny s ég m egnev ezés e:

5. Tev ékeny s é g m egnev ezés e:

TEÁnRour1,,|f-|l

TEÁnRour1o,|f-ff|

TEÁnRourio,TTT)

TEÁnRouoi,,ffffi



XIL Felelősségem tudatában kijelentem, hogy a bevallásban közijlt adatok a valóságnak megfelelnek.

trmm m
helység a bevallósbenyűjtó vagy képvíselőj e

(me gh atalm azottj a ) aláír ás a


