
v x,r ozÁs-BB.rEr,Exrn s

az adózús rendjérű szóIó 2017. éví CL. törvény és a helyi adőkróI szóló 1990. évi C. íörvény alapjútt

I. Bejelentés jellege

,{dóköteles tevékenység Vúltoztis-bejeleutés Atlóköíeles íevékenlség ntegszíínése,
ntegkezrlése megszííntelése

1. I d e g e nfo rg a t nti arl ó b esze dés i kö te lezelts ég

2. Helyi ipaiízési adó

al dllanr!ó je!!egíí ipariízési tevéAenység

bl ideiglenes jetlegíi ipuilizési tevéhettl,ség

II. Helyi ipaiízési adóelőleg bejelentése (dllandó jellegű iparűzési tevékenység esetén)

I. E lőleg|izeíési időszah:

2. I. előlegrészlet esedékessége:

3, IL előlegrésdet esedékessége:

4, III. eldlegftszlet esedékessége:

[ffiell__[tói,]inaptól ,.l [|l-if r,6lf ,napig

[ffier,fljrró||nap,összege: l] ' |_Lt. i [T- I_t]]r,

[][au[|,''ló|]-inap,összege: i|| TJ _[L] lffir,

[l]jar,firló||nap,ös§zege: J]] Tt i[ ]tL]r,
IIL Adóalany

1. Aüalany neve (cégneve):

2. Születési helye: vúros/község, ideje: :, i,', h ': hó l, nap

3, Anyja születési csalddi és utóneve:

4. Adóazonosítólrlr,. l [i|l]Il Adószáma: i]]|| ] |], - _ - J
KriWldi vti]Ialkozús esetén a külJbldi tíllam haíósríga által megúltopííolt adóazonosító sztim:

5, Civil szemezet (alapítvdny, eglesülU) bírósági nyilvdntartdsi száma:

6. Statisztikaiszámjele:]| 1 [[I []-i|ll-- i T--T
7, Gazddlko dtisi fo rmfij a meg nevezés e :

8. F őt ev é k e nys ég e meg n ev ezés e :

9.Pénzintézetiszimla§zdma(kiilfr)I{lieseténazelsőnéglIBANkorűkíer|, )) ]i]i] , _ .il] .] _ i]lii ]

I0,Pénzintézetisztitnlasuinu(kiilft)ltlieseténazelsőttégtta,lNkarakter ] l) 1]i]il1- 1]i]1ll- liT]lii

12.Pénzintézetisuímlgsaíma(kiilfóldieseténazelsőnégltrlN*mtkter.|'[) lil1]ii - iilll]]- i]]]j1]
13.Pénzintézeíiszúmlaszáma(ktilíöldieseténuzelsőnég,IBANkaraktet l 1) l]i]l]i - 1] ll]l - iLLiii]
14, Naptdli évtől eltérő iizleti ev mérlegforduló napja: l|]-[-lar,ffró||nap
15. Széklrcll,e, lakóhe|-e: '1 

r: 
1 város/kölség

közterüleí_közterületjelleg hsz _ép _lh. _em _ajtó
16. Központi ügliníéaés helye (amennyíben nan a cég székltelyén van):

városftözség

kö7Jerület_köáerületjelleg hsz _ép. _lh, _em _ajtó
17. Levelezési cúne: 1 l 1 vtitos/község

közterület _ közíeriiletjelleg hsa _ ép. _ lh, _ em _ ajíó

I8. Tele|onszúma:. e-mail cínte:

I9. Honlapja:.

köüerület _ közíerület jelleg hsz _ ép. _ lh. _ ern _ ajtó

GFo kórlja: 1 
i

rEÁoR kótlju: ,, :, 
1



l í',,1lakultís, §zíinetehetés, megsziinés

], Létesítő okirűt (eg,étti vlitlalkozó ttyilvtintartúsba véíel) kelte: ' év ,, hó nap, sztima:

2, Alakulds mótlja: l. tij szen,ezet 2. tdrsastígiformal,dlttis 3. eg|,esiiles 4. beolvadds 5. széndlús ó. kil,tíltis

3. ,{dóköteles tevékenység megkezrlésének időpontja: 1'l'l 8 ! na y nap

1,,1dóköteles teúkenység megke1désének jogcíme:

l. székhely létesííése 2. tetephely nyittisa 3. itteiglenes jetlegíí ipaiízési tevékenység 4, irleget{orgalmi artó beszetlési kötelezeltség

5. Közhasuú, kiemelkedően közhasutú szervezeíkélrt történő nyilvántartúsba véíel napja: 1 év i ltó , nrtp

6.Eglénivrjllalkozóilevékerységszüneíelteíés" f], é, j hö] naptóI !ii * l hó i nupig

7. Fo['amúban Iévő megszííné§: felsztimolds vógelszrintoltis felszúnrcIfu megszűnése egtezségkötés§el

8. Felsuímolús, végelsfinnlás keulő napja, eg)e§égkötés napju, végleges ntegszűnés: l l i a, hó ], nap

9. Tevékenység megszűnésének irlőpontja: ], ! l u ', hó i nap

1 0. Adó kötel es t ev é ke ql ség megszíí nés éne k j og cí me :

L székhelyáthelyezés 2. telephelyztirás 3. itteiglenes jellegíí ipariízési tevékerylség 1. irlegenforgatnti aetó beszedési kötelezeftség

1 1. Aükötelezettség végteges megszűnése, megszűntetése: ||l-ia||nó||nap

V. Kisadótó vtÍllalkoztísok tételes adójdról és a kisvtillalati adóróI szóló tönény hatálya ald runozó arlóalany bejetentése

1. A kisadózó vtí]Ialkoztísok tételes adója hatdlya ald tartozó adóalanykénl az ipaíűz&i aüban a kisadózó vdllalkoztísok tételes adójára
vonaíkozó, eglszerűsűdt (tételes, Htv,39/B § (3) bekezdése szerinti adóalap-megáIlapíttíst vdlasztom

1.1. Ennek időpontja: ,f[f,ai I nó j,nap
1,2, Tudomásul veszem, hogl a Htv. 39/B. § (4) bekezdése szerinti esedékességi idtípontokban az dltalamlizetendő adó összege :2,5 millióforint

adóalap* az önkormdnyzat dltal megdllapított adómérték * az adóévi aükötelezettség idftanamdnak naptári napjai /365 nap/2 !
L3. A kisadózó vtíllalkoztísok téíeles adójdban az adóalanyistíg kezdő napja 1[[l.al!nói|nap

2. A kisadózÓ vdllalkoztÍsok tételes aűja alanyának a Htv, 39/B (3) bekezdése szerinti eglslerűsíteft iparűzési adóalap-meglillapttdsdía

vonaíkozó jogosultstígdnak megszűnése

2.L A kisadózó vtíllalkozások tételes adójdban az adóalanyisóg megsuínesének napja

2.2. A kisadózó báaakozó§ok tételes aűjdnak alanyaként a Htv, 39/B. § (3) bekezdés szerinti eg)szerűsítetí gdóulap-megállapíítíst

.,...,,.,........évre mdr nem kívánom alkalmazni,

,,|1.n-',a,T',na1f nap

W. Jogelőd(ök)

I. Jogelőd neve (cégneve):

Adósztima: rlm|-t--T
2. Iogelőrl neve (cégneve):

eaaszama: I JlllIT),_ t ] - Lt
3. Jogelőd neve (cégneve):

Adószdma: iflfi Tl- |l - ! _ n
4, Jogelőd neve (cégneve):

Adósuíma:', l l Il[I1 - Ll _ i

L]



I T I. K ézbesítés i meghatalmazott, szék h elys zolgáltató

1. Maglarorczdgon lakóhefu:el nem rendelkező külfóldi szeméty esetében a maglarorsligi kézbesííési meghatalmazotíjdnak

Neve (cégneve):

Sftkhelye,lakóhelve: i]i_ vúros/község

közíeíület _ közterüIet jelleg hsz _ ép. _ lh, _ em _ ajíó

2. székhely szolgtíltaíás biztosítdsa esetén

Áz ügnéd, üglvédi íroda neve (elnevezése):

Szerzőtléskezdőidőpontja,időtartanrg: flT * L hó | napUt ]li a i nó 1 napig

Irotok köre:

VIIL Kön1,+,viugáló

K ö nl,vv iu gú ló s ze il ezet nev e :

Kö nywizsgdlaíért személyében felelős személy neve:

Nyilvdntartdsi szdma:

Székhelye, lakóhelye:|f f|I város/község

közteíület_közterületjelleg hsz _ép. _llt. _em _ajtó
jogviszonyidőtartama: ill a" l hó ] naptól I]i e" I ha-, napig

Ix. cégek és egténi vállalkozók főtevékenységen kívüli, ténylegesen végzetí tevékenységei

1. Tevékenység megnevezése: TEÁ)Rkórlja: Ji'1
TEÁ)R kótlju: i l1 

i

rEÁoRkt;tlja: 1l,
TEÁoR kóíüű: i 1

2. Tev ékenys ég meg nev ezése :

3. Tevé kenység meg nevezése:

4. Tevékeny s ég meg nev ezése :

5. Tevé keny s ég meg nev ezése : TEÁ1R kó(tja:

X. Az adözó képviselői (szükség esetén több oldalon is részletezhetó)

1. Képviselő neve:

Atlóazonosító jete:,[l] l ]]I| adósaíma:'l]]]][|- ] _ f
Lakóhelye: i]i vdros,4;özség

közJerület_közterületjelleg hsL _ép. _lh. _em _ajtó
Jogviszonyidőtartatna: l ] l au') hó ] noptól lli *'1 hó T napig

2. Képviselő neve:

Adóazonos{tójele,a l tn l ] ] L]

Lakóhelye: | ] ! vdros,4iözség

közterület_közterületjelleg hsz _ép _lh. _em _ajtó
Jogviszony időíartama: ,J_Lli-s|nó]-inaptól [||euIl ó;|,napig

3, Képviselő neve:

Atlóazonosítójele,-[] l]i[l L. adósztlma:']]]]i]l- - i
Lakóhetye: 11 i vúros/köl,ség

közteúlet _ köaerület jelleg hsz _ ép. _ llt, _ em _ ajtó

Jogltiszon1litlőtartama: ]II t, 1,na|,napat lIL a ) ndl napig

4. Képviselő neve:

Átlóazonosítójetr, ]I|tll|]t otlószdma:1]]1lll - ]-'I
Lakóhelye:, i ll vtiros/köség

közteúlet _ közterület jelleg hsz _ ép, _ lh. _ em _ ajtó

adószáma:'] || l lll._. - |



'',i :: ildóalun!'szen'eiet (a köikereseti ttírsascig a betéti tdrsasúg,, a korlátoltfelelősségíí ttírsasdg, az eg:esii!és, valaminí a közös vtillalat)
:^-:,iionosai (íagjai) (sziikség eseíén íöbb oldalon is részletezhetó)

1. Tulajdonos neve:

Illaősége:

tulaj do ni r eszes edés nrdny l :

Kiilfoldi: orsalg

Aü azo nos ító j e/", l 
:ll-[| 

[Ti ]_ Atlósaima: - l 1 |tl]] - _ - !]_
S:é khet1,e, lakólrclle: i,, I vdros/község

közíeúlet _ közíerületjelleg hsz _ ép. _ lh.

). Tulajdonos net,e: íul aj do ni rés z,es erlés ardny a :

Belftltli Külfi)kli: orszűg

_1dóazonosítójel", lliir!|] Aclószrima: ]lili]L-,- i
S:eklrcl1,e, lakóhell,e: t' vdros/község

közíeíület _ közíerület jelleg hsz _ ép. _ lh. _ em _ ajtó

3. Tulajdonos neve:

Illetősége:

talaj doni részes edés ardnlla:

lrerym |frayaut: orszag

Ádóazonosítójele, ]]]Tll ll ]
Atlósztíma:i|§]]]]]-| _:L]

S zé k hely e, lakó helye : |T fT) vdros/köuég

közterület_közterületjelleg hsz_ép._llt.
4. Tulajdonos neve:

Illetősége:

tulaj clo ni részes edés ardnya:

Ireyiiui Iru1otdi:
A rIó azo nosít ó j e te, ] j 

I I[IITL Adószdma: |íf fT|fi- l - [
Székhelye, lakóhelye:jf[]] vdros/köuég

közteúlet _ közterület jelleg hsz _ E. _ lh. _ em _ ajtó

XIII. Felelősségem tudatdban kijelentem, hogs a bevalldsban közölí adatok a valóságnak meglfelelnek.

TI]] t]l il
helység év hó nap a bevallásbenyújtó vagl képviselője (meghatalmazoítja) aláírása

XII. Az adózó telephelyeí (sltikség eseíén több oldalon is részletezheto)

L Telep h e ly meg nev ezés e, j elleg e :

Cíne: vúros/köuég

közterület _ köüerület jelleg hsz. _ ep. _ lh, _ em _ ajtó

2.Telep hely megnevezés e, j ellege :
. mLlme: ll), vúros/község

közíerület _ köztefilet jeaeg hsa _ ép. _ lh, _ enL _ ajtó

3.Telep hely meg nevezese, j ellege:

Cí.", fT fl'l város/ltözség

közíeúlet _közterüldjelleg hsz _ép. _lh. _em _ajtó
4.Telep hely meg nevezése, j elleg e :

Címe: )|i vdros/köuég

közíerület _ köüerület jelleg hsz _ ép. _ llt. _ em" _ ajtó

orszdg



x<ET {3LY,*.§x v e§,*Wffix.T hT *
A beielentéshez mellékelni kell az Alapító okirat és a céqieqvzék 1-1 másolt
példánvát!

Azadőás rendjéről szóló módosított2003, évi XCII. törvény (:Art.:) 19. § (2) bek.-e értelmében a helyi ipanízési adó
ftzetésére kötelezett adőzők az adóköteles tevékenység megkezdésétől számított 15 napon belül kötelesek az
önkormányzati adóhatósághoz bejelentkezri. A bejelentkezés adaltartalma az Art. 16. § (3) bek._ben írtakon alapszik,

A már működő, de az önkormányzat il|etékességi terüIetén adóköteles tevékenységet adóévben kezdő, valamint
azáta|akulással létrejött vállalkozó a bejelentkezéssel egyidejűlegaz előlegfizetési időszakra - az egyes
esedékességi időpontokra eső összeg feltüntetésével önkormányzatonként - adóelőleget köteles bejelenteni. A
benyúitott - adóelőleget tartalmazó - beielentkezési nvomtatvánv végrehaitható okiratnak minősül. (Htv. al,§)

Az adóelőleg-rószletek összege a vállakoző áItaI az adókötelezettsége keletkezésének adóévére várható adó
figyelembevételével az előlegfizetési időszakra időarányosan megállapított - az ezen időszak alatt esedékes egyes
adóelőleg-fizetési időpontokra egyenlő arányban meeosáott - bejelentett összeg.

Szentgotthárd Város Önkormányzatának helyiadókról szóló többszörmódosított 5/1991. számú rendelete alapjána
helyi ipanízési adó mértéke azadőalap2Yo-a,

A bejelentett adóelőIeget a Szentgotthárdi Polgármesteri Hivatal l1747068-15421481-03540000 számú Helyi
ipanízési adó számlára kell befizetni.


