
BEJELENTKEZES,
uÁmozÁsnilntm,rrÉs

az adózás rendjéről szóIó 2003. évi XCII. törvény és a helyi adókról szóló 1990. évi C. törvény alapjón

a/az önkorm ány zat adóhat ő s őgáh oz

L Bejelentés jellege eaaffiffiu*s Változisbejelentés 
}!:#:;::iíJí!!íIiífu,"

I.Idegenforgalmiadóbeszedésikötelezettség ! ! !
2. Helyi iparűzési adó

a)óllanilójellegűiparűzésitevékenység ! ! !

b)ideiglenesjellegűiparűzésitevékenység ! ! !
II. Helyi iparűzési ailóelőleg bejelentése (állandó jellegű iparűzési tevékenység esetén)

1. Előlegfizetési idő szak:

2, L előlegtészlet esedékessége:

3. IL előIegrészlet esedékessége:

m é,J] /,óm naptól n-m é,a|haflnaplg

ll é"ff] hóUnap, összege:m. ffi . m. ffl.,
tT-tl é" ffl hó[, nap, összege:m . ffi . [n . ffl.,

Ill. Adóalany

1. Adóalany neve (cégneve):

2. Születési helye: város/község ro"i",ff-ff| é,aTl ntfT] nop

3. Anyja születési családi és utóneve:

4. Adóazonosító jele: rlTrtrm!il
KüWIili vállalkozás esetén a küWili állam hatósága által megállapított adóazonosító szám:

5, Alapítvány bírósági nyilvántartási száma:

6.Statisztikaiszámjele:rrrrrrn [fn m il
7. Gazdálkodási formája megnevezése: GFOkóitja:[m

8. F őtev ékeny sé ge megnev ezése : TEÁIRouop,ffffi
9. Pénzíntézeti számlaszőm" 

[T--1 fT_1
(külíőtdi esetén az első négy IBAN karakterl l |l l l)

1 0. P énzintéz eti száml a,szama fnffl
(küWdi esetén az első négy IBAN karakter| l ll l l)

1 1, Pénzintézeti számlaszáma fT_-1 TT-1
(küWdi esetén az első négy IBAN kar"kt"rl l ll l b

1 2. P én zint ézeti száml a,szama fr-]fT_-]
(küWdíesetén azelső négy lBANkarakterl l l| l |)

13. Pénzintézeti számlaszóma fnt_p-1
(külfrjldi esetén az első négy IBAN karakterl l ll l l)

lll
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14. Naptári évtől eltérő üzleti év mérlegforduló-napja:rrm éraTlnaf|lrop

város/község

közterület 

-közterület 

jellege _hsz. _ ép. _lh. _ em. _ ajtó

16. Központi

tT-m
ügyintézés helye (amennyiben nem a cég székhelyén van):

közterület 

-közterület 

jelkge _hsz. _ ép. _lh. _

vóros/község

em. _ ajtó

vóros/község1 7. Levelezési címe:tT-m

közterület 

- 

közterület jellege _ hsz. _ ép. _ lh. _ em. _ ajtó

18. Telefonszáma: e-mail címe:

19. onlapja:

2 0. Ir atok őrzé s ének r"r, ",l-fl város/község

közterület 

-közterület 

jellege _hsz. _ ép. _lh. _ em. _ ajtó

IV, Alakulás, szüneteltetés, megszűnés

1. Létesítő okirat (egyéni vóllglkozó nyilvántartásba vétel) O"rr",|fffié" fTl hó m nap, száma:

2. Alakulás *aaio,J l. ,ii ,z"rr"""tJ 2. tórsaságifurma-vóltásJ s. egyesilésl s. beolvadásJ s. szétvilásJ 6. kiválás

3. Adóköteles tevékenység megkezdésének időpontja:irn er|Tl nt[, noo

4. Adóköteles tevékenység megkezdésének jogcíme:

tlflr]
L) t . székhely létesítése|-_) Z. telephely nyitásal 3, ideiglenes jetlegű iparűzési tevékenység

n
L) +. idegenforgalmi adó beszedési kötelezettség

5.Közhasznú,kiemeIkedőenközhaszntiszeryezetkénttörténőnyilvántartásbavételnapja:

6. Egyéni vállatkozói tevékenység szon"r"lr"rnr"fTl arffl' naT roptal rrm a,ff|naTnopig

7. Folyamatban lévő megszűnés: JlarzamoU, l végelszámolá, J|roOmolós megszűnése egyezségkötéssel

8. Felszómolás, végelszámolás kezdő napja, egyezségkötés napja, végleges megszűnés:rrt] l érW] ntff| nop

9. Tevékenység megszűnésének időpontja:tml ar7T] nu7Tl nop

1 0. Adóköteles tevékenység megszűnésének jogcíme:

J l. sztkhelyáthelyezasJ Z. fulephelyzárárJ r. 
'O"rrr"nes 

jellegű iparűzési tevékenység

l a. ia"g"r|orgalmi adó beszedési kötelezettség

1 1. Adókötelezettség végleges megszűnése, megszüntetésr, [l-[-l n ,fl 
'u[, 

,oo



V |ogelőil(ök)

1. |ogelőd neve (cégneve):

Adószámq:m]-IrTI-rI-m l m
2. logelőd neve (cégneve):

Adószáma:tT-mtT-rT-rT-m ! m
3. |ogelőd neve (cégneve):

Adószáma:mTTtT-rT-rr-m l m
4. |ogelőd neve (cégneve):

Adószáma:nTTrT-iT-rI-m n n
VI. Kézbesítési meghatalmazott, székhelyszolgóltató

1, MagYarországon lakóhellYel nem rendelkező küffiildi személy esetében a magyarorsaigi kézbesítési meghatalmazottjának

Neve (cégneve):

Székhely e, lakóh e lye :iT-m város/község

kÖzterÜIet 

- 

közterület jellege 

-hsz. 

_ ép. _ th. _ em. _ ajtó_ em. _ ajtó

2. Székhelyszolgáltatás biztosítása esetén

Az ügyvéd, ügyvédi iroda neve (elnevezése):

Iratokköre:

VII. Könyvvizsgáló

Könyvv izs góló szer y ez et nev e:

Könyvv izsgálatért személyében felelős személy nev e:

Nyilvántartási szóma:

Székhely e, l akóhely e :rrnl város/község

köáerület 

-közterüIet 

jellege 

-hsz. 

_ ép. _lh. _ em. _ ajtó

VIII. Cégek és egyéni vállalkozókfőtevékenységen kívüli, tanl"grr"ii@ii*tk"ryug"i

I. Tevékenység megnevezése: TEÁIRouoio,_r|T1
2. Tev ékeny s ég megnev ezé s e :

3. Tev ékeny s ég megnev ezé s e :

4. Tevékeny ség megnevezése:

5. Tev ékeny s ég m egnel ezés e:

TEÁIRour1o,-[l1

TEÁIRounio,ffTTl

TEÁIRouop,ffT

TEÁ,Rouoio,|W



allásban közölt adatok a valóságnak megfelelnek.

rrnnn
helység év hó nap abevallásbenyújtó vagyképviselője

( me gh at alm az ottj a ) aWír ó s a



1 - Betétlap o,oo,,"o*fff|
lX. Az adózó képviselői (szükség esetén több oldalon is részletezhető)

1. Képviselő neve:

Adóazonosító jele: adószáma: ll ll !il
Lakóhelye:trm város/község

közterület _közterület jellege _hsz. _ ép. 

-lh. - 
em. 

- 
ajtó

logviszony időtartama:mll rrillruil naptól rT-m é"n haflropig

2. Képviselő neve:

Adóazonosító jele: adószáma:trmrn-] ! il
Lakóhelye:trm város/község

közterület _közterület jellege _hsz _ ép. _lh. 
- 

em. 

- 
ajtó

3. Képviselő

Adóazonosító jele: trrmn ! n
Lakóhelye:trm város/község

közterület _közterűlet jellege _hsz _ép. 
-lh. -em. -ajtó

4. Képviselő neve:

Adóazonosító jele: oou,"o-o,frr[-ffTTl ! m
Lakóhelye:trm város/község

közterület _közterüIet jellege _hsz. _ép. _lh. 
-em. -ajtó

fogviszony időtartama:trm r"ilrril naptól r-n é,f[_l ht|lnapig

5. Képviselő neve:

Adóazonosító jele: onu,"o*o,_.T-frf|T1 ! n
Lakóhelye:n-nl város/község

közterület _közterület jellege _hsz. _ép 
-lh, -em. -ajtó

fogviszony időtartama:t[ll é"fE hóm naptót ffm é"fll ht||l napig

6. Képviselő neve:

Adóazonosító jele: adószáma:rrrr-rr-m ! n
Lakóhelye:trm város/község

közterület _ közterület jellege _ hsz. _ ép. 

- 
lh. 

- 
em. 

- 
ajtó

logviszony időtartama:trm é,|TlhóJ]naptól ffm é,TTl hafl,apig



7. Képviselő neve:

Adóazonosító jele: lllll rT_mrm ! m
Lakóhelye:mTl város/község

közterület _közterület jellege _hsz. _ ép. _lh. _ em. 

- 
ajtó

8. Képviselő neve:

Adóazonosító jele: rTlrfrm l n
Lakóhelye:ffn város/község

közterület_közterület jellege_hsz. 
-ép. -lh. 

_em. 
-ajtó

|ogviszony időtartama:[rm a,fTlntT,opttl [T-m é,a|lhafflnapig



2 -Betétlap oldalszámm]
X.Azadóalanyszervezet(jogiszemélyiségnélküligazdaságitársasógot,o,tatott7"

a kÖzÖs vállalat) tulajdonosai (taglal) (szükség esetén több oldalon is részletezhető)

1. Tulajdonos neve: tulaj doni r é sze s e dés ar ány a:

Illetősége: Jr"rj,ro, J*orprn, ország

Adóazonosító jele: Adószáma:r-rTTT-m n m
Lakóhelye:tl-m

vóros/község

közterület 

-közterület 

jellege 

-hsz. 

_ ép. _lh. _ em. _ ajtó

2. Tulajdonos neve: tulaj doni részesedés arány a:

Illetősége: Ju"rjrro, J*rprrr, orszóg

Adóazonosító jele: lll !nAdószóma:

uáros/község

közterüIet 

-közterület 

jellege 

-hsz. 

_ ép. _lh. _ em. _ ajtó

3. Tulajdono§ neve: tul aj doni részes e dés arány a:

Illetősége: Ju"rPro, J*r7,ro,, ország

Adóazonosító jele: Adószáma:rT-rT-[T-|-fi ! m
Lakóhelye:tT-m

város/község

közterület 

- 

közterület jelkge 

- 

hsz. _ ép. _ lh. _ em. _ ajtó

4. Tulajdonos neve: tulaj doni r észes e dés ar ány a:

Illetősége: Jr"rPrO, l*rpror, ország

Adóazonosító jele: Adószáma:irrT-[-n ! n
Lakóhelye:tT-n-l

város/község

közterület 

- 

közterület jellege 

-hsz. 

_ ép. _lh. _ em. _ ajtó

5. Tulajdonos neye: tul aj doni r észes ed és ar óny a:

Illetősége: Jr"rPrO, 7*rprrr, ország

Adószáma:tr-rr-rm ! nAdóazonosító jele:

Lakóhelye:[T]-l
város/község

közterület 

-közterület 

jellege hsz. _ép. _lh. _em. _ajtó
6. Tulajdonos neve: tulaj doni r észes e d és ar óny a:

Illetősége: JrrrprO, l*rprn, ország

Adóazonosító jele: Adószőma: !il
város/község

Lakóhelye:iT-tll

közterüIet 

-közterület 

jellege 

-hsz. 

_ ép. _lh. _ em. _ ajtó



7. Tulajdonos neye:
tulaj do ni részes e dés ar ány a:

Illetősége: Jr"rjrrn Jorr7,rrr,
orszóg

Adóazonosító jele: !!!
,oour,,r",l-fTl

vóros/község
közterület 

-közterület 

jellege hsz. _ ép. _lh. _em. _ajtó
8. Tulajdonos neve:

tulaj doni ré szes e dés arány a :

Illetősége: Jrrrprn' J*Wrn,
orszóg

Adóazonosító jele: !m
Lakóhelye:tT-m

város/község
kÖzterüIet 

-köáerület 

jellege----:- hsz. 

- 
ép. _lh. _ em. _ ajtó

lll



3 - Betétlap OldalszómtT-m
XI. Az adózó telephelyei (szükség esetén több oldalon is részletezhető)

1. Telephely megnevezése, j ellege:

'r*",|f7f| vóros/község

-közterület 

-közterület 

jellege 

-hsz. 

_ ép. _lh. _ em. _ ajtó

2. Telephely megnevezése, jellege:

város/község

kőzterüIet 

-közterület 

jellege 

-hsz. 

_ép. _lh. _em. _ajtó
3. Telephely megnevezése, jellege:

város/község

-köáerület 

-közterület 

jellege 

-hsz. 

_ ép. _lh. _ em. _ ajtó

4. Telephely megnevezése, jellege:

,,*",WIl város/község

köáerület 

-közteriilet 

jellege 

-hsz. 

_ép _lh. _em. _ajtó
5, Telephely megnevezése, jellege:

,,*",WTL város/község

-közterület 

--közterület 

jellege _hsz. _ ép. _lh. _ em. _ ajtó

6. Telephely megnevezése, j ellege:

vóros/község

közterület 

-köáerület 

jellege 

-hsz. 

_ ép. _th. _ em. _ ajtó

7. Telephely megnevezése, jellege:

,,^",WIl város/község

közterület 

-közterület 

jellege 

-hsz. 

_ép. _lh. _em. _ajtó
8. Telephely megnevezése, j ellege:

"'*,,fW város/község

közterület 

-közterület 

jellege 

-hsz. 

_ ép. _lh. _ em. _ ajtó

9. Telephely megnevezése, jellege:

",*",ffT város/község

közterüIet 

- 

,közterület jellege 

-hsz. 

_ép. _lh. _em. _ajtó
1 0. Telephely megnevezése, j ellege:

város/község

közterület 

- 

közterület jetlege 

- 

hsz. _ ép. _ lh. _ em. _ ajtó



1 1. Telephely megnevezése, jellege:

,,-",WIl
város/község

közterület _közterület jellege hsz. _ ép. _lh. _ em. _ ajtó

1 2. Telephely megnevezése, jellege:

,,-",TrTl
város/község

kÖzterület 

-közterület 

jellege 

-hsz. 

_ ép. _th. _ em. _ ajtó

1 3. Tblephely megnev ezése, j ellege:

,,-",fffTl
város/könég

kÖzterület 

-köáerület 

jellege 

-hsz. 

_ ép. _lh. _ em. _ ajtó

14. Telephely megnevezése, jellege:

,,*",WT]
város/község

kÖzterület 

-köáerület 

jellege 

-hsz. 

_ ép. _th. _ em. _ ajtó


