
BEJELENTÉS  
 

Az állandó jellegű iparűzési tevékenység megkezdéséről,  
a bejelentett adatok változásáról  

 
1./ Bejelentés oka:  
1.1./ Bejelentkezés az iparűzési adóra   
1.2./ Iparűzési adó változás bejelentés   
2./ Az adózó neve (elnevezése) rövidített cégneve:...........................................................  
........................................................................................................................................  
2.1./ Székhelye: ..............................................................................................................  
2.2./ Telephelye(i): .........................................................................................................  
........................................................................................................................................  
........................................................................................................................................  
2.3./ Levelezési címe: .....................................................................................................  
........................................................................................................................................  
2.4./ Adószáma: .............................................................................................................  
2.5./ Adóazonosító jele: .................................................................................................  
2.6./ Tevékenysége: ........................................................................................................  
2.7./ Statisztikai számjele: ............................................................................................  
3./ Alakulás időpontja: .......................................................................................................  
(Társasági szerződés kelte, vállalkozói igazolvány kiadásának napja, tevékenység  
megkezdésének napja)  
3.1./ Alapító okirat kelte: ................................. száma:...............................................  
3.2./ Alakulás módja (Kérjük a megfelelőt aláhúzni!)  
 
a.) új szervezet  b.) átalakulás  c.) egyesülés  d.) szétválás   e.) kiválás  
 
4./ Tevékenység megkezdésének időpontja,  
az önkormányzat illetékességi területén: ....................................................................  
(Telephely – üzletnyitási engedély kelte, vállalkozói igazolvány kelte)  
5./ Képviselő neve: ..............................................................................................................  
Képviselő lakóhelye: .....................................................................................................  
6./ Jogelőd neve: .................................................................................................................  
Jogelőd címe: .................................................................................................................  
Jogelőd adószáma: ........................................................................................................  
7./ Naptári évtől eltérő üzleti év mérlegforduló napja:  
.................év ................................... hó...........nap  
8./ Iratőrzés helye: ..............................................................................................................  
9./ Cégnyilvántartásba történt bejegyzést elrendelő végzés  
száma: ................................................. időpontja: .......................................................  
10./ Bankszámla, elszámolási számla száma: .....................................................................  
........................................................................................................................................  
nyitása: ................................................ megszüntetése:...............................................  
........................................................................................................................................  
nyitása: ................................................ megszüntetése:...............................................  
 
 



11./ Könyvvezetés módja: (A megfelelőt kérem aláhúzni!)  
a.) egyszeres    b.) kettős   c.) bevétel és költség nyilvántartás  
d.) bevételi nyilvántartás  
 
12./ Az adóévre várható  Önkormányzatra jutó megosztott adóalap 
.................................................................................................. Ft.  
(a helyi adókról szóló 1990. évi C. tv. 39. §.)  
13./ Választott adóalap megosztás módszere: (A megfelelőt kérem aláhúzni!)  

- személyi jellegű ráfordítás arányos  
- eszközérték arányos  
- személyi jellegű ráfordítás és eszközérték aránya együtt  

14./ .............................évre az adóalap egyszerűsített meghatározási módját 
választom. (Ha igen, a kockába tegyen x-et!)   

(A személyi jövedelemadóban átalányadózást választó adózók, azon egyéb 
magánszemély adóalanyok részére, akik 2003. adóévben 4 millió Ft nettó 
árbevételt nem értek el.)  

15./ .............................. évre az EVA hatálya alá tartozó adóalanyként az iparűzési 
adó alapját az EVA alapjának 50 %-ában állapítom meg.  
(Ha igen, a kockába tegyen x-et!)   

 
 

................................................. 20.......év ................................ hó ................. nap.  
 
 
 
 
 

............................................................  
    cégszerű aláírás 


