
 

IPARŰZÉSI ADÓ BEJELENTKEZÉS 

VÁLTOZÁS-BEJELENTÉS 
az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény és a helyi adókról szóló 1990. évi C. törvény alapján 

Kunfehértó Község Önkormányzata adóhatóságához 
 

 

I. Adóalany 
 

1. Adóalany neve (cégneve): ____________________________________________________________ 

2. Születési helye: ________________________ város/község, ideje: ___________________________ 

3. Anyja születési családi és utóneve: ____________________________________________________ 

4. Adóazonosító jele:__________________________________________________________________ 

5. Adószáma: _______________________________________________________________________ 

6. Statisztikai számjele: ________________________________________________________________ 

7. Székhely címe: ____________________________________________________________________ 

8. Telephely címe: ___________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________ 

9. Levelezési címe: ___________________________________________________________________ 

10. Főtevékenység megnevezése: __________________________________________________________ 

11. Pénzintézeti számlaszáma: ___________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________ 

12. Naptári évtől eltérő üzleti év mérlegforduló napja: _________________________________________ 

13. Telefonszáma: _____________________________________________________________________ 

14. Honlapja: _________________________________________________________________________ 

15. e-mail címe: _______________________________________________________________________ 

 
 

 

II. Alakulás, szüneteltetés, megszűnés 

 
1. Létesítő okirat kelte: ___________________________ száma: _____________________________ 

2. Alakulás módja:   1. új szervezet  2. társasági formaváltás  3. egyesülés  

 4. beolvadás   5. szétválás   6. kiválás 

3. Jogelőd neve (cégneve): __________________________________ adószáma: __________________ 

4. Jogutód neve (cégneve): ____________________________ adószáma: ________________________ 

5. Alapító(k) neve és címe: _____________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________ 

6. Adóköteles tevékenység megkezdésének időpontja Kunfehértón: _____________________________ 

7. Adóköteles tevékenység megkezdésének jogcíme:  

 1. székhely létesítése  2. telephely nyitása  3. ideiglenes iparűzési tevékenység 

8. Egyéni vállalkozói tevékenység szüneteltetése: ___________________ naptól ______________napig 

9. Folyamatban lévő megszűnés:  felszámolás   végelszámolás 

  felszámolás megszűnése egyezségkötéssel  

10. Tevékenység megszűnésének időpontja _________________________________________________ 

11. Adóköteles tevékenység megszűnésének jogcíme:  

 1. székhelyáthelyezés  2. telephelyzárás  3. ideiglenes jellegű iparűzési tevékenység 

12. Adókötelezettség végleges megszűnése, megszűntetése: ____________________________________ 

 



 

III. Helyi iparűzési adóelőleg bejelentése (állandó jellegű iparűzési tevékenység esetén) 

1. Előlegfizetési időszak:  

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

Előleg Esedékesség Összeg (Ft) 

2. Első előlegrészlet: 
amennyiben az előlegfizetési időszak kezdete az 
adóelőleg fizetési kötelezettség keletkezésének 

évében 03.15. vagy az előtti dátum, akkor 

általános esetben adóév 03.15-ig fizetendő 

______ év _______hó _____ nap ________________ 

3. Második előlegrészlet: 
amennyiben az előlegfizetési időszak kezdete az 
adóelőleg fizetési kötelezettség keletkezésének 

évében 09.15. vagy az előtti dátum, akkor 

általános esetben adóév 09.15-ig fizetendő 

______ év _______hó _____ nap ________________ 

4. Harmadik előlegrészlet: 
általános esetben az előlegfizetési időszak kezdő 
évét követő adóév 03.15-ig fizetendő 

______ év _______hó _____ nap ________________ 

 

IV. Kisadózó vállalkozások tételes adójáról és a kisvállalati adóról szóló törvény hatálya alá tartozó 

adóalany bejelentése 

1. A kisadózó vállalkozások tételes adója hatálya alá tartozó adóalanyként az iparűzési adóban a kisadózó   

vállalkozások tételes adójára vonatkozó, egyszerűsített adóalap-megállapítást választom.  

1.1. A kisadózó vállalkozások tételes adójának alanyaként jogosult vagyok rá és igénybe kívánom venni  

az önkormányzat által biztosított adóalap mentességet.  

1.2. Tudomásul veszem, hogy a Htv. 39/B (4) bekezdése szerinti esedékességi időpontokban az általam  

fizetendő adó összege: 2,5 millió forint adólap * az önkormányzat által megállapított adómérték *  

az adóévi adókötelezettség időtartamának naptári napjai/365 nap/2  

1.3. A kisadózó vállalkozások tételes adójában az adóalanyiság kezdő napja: ……….. év … hó ….. nap  

2. A kisadózó vállalkozások tételes adójába az adóalanyiság megszűnése.  

2.1. A kisadózó vállalkozások tételes adójában az adóalanyiság megszűnésének napja: …. év … hó …. nap  

3. A kisvállalati adóalanyként az iparűzési adóban az egyszerűsített adóalap-megállapítást választom.  

4. A kisvállalati adóalanyként az iparűzési adóban az egyszerűsített adóalap-megállapítás alkalmazását   

megszüntetem.   

 

 

V. Könyvvezetés módja 

1.  egyszeres     kettős     bevételi nyilvántartás 

2. Iratok őrzésének helye: _______________________________________________________________ 

3. Bejelentkezés, változás bejelentés kitöltésével kapcsolatban az alábbi személyt lehet keresni:  

neve: _____________________ telefonszáma: _______________ e-mail címe:___________________ 

 

 

VI. Felelősségem tudatában kijelentem, hogy a bevallásban közölt adatok a valóságnak megfelelnek. 

 

Dátum: ___________________ 

__________________________ 
a bevallásbenyújtó vagy képviselője (meghatalmazottja) aláírása 

 

 


