BEVALLÁS
a vállalkozók kommunális adójáról
(Benyújtandó a székhely, telephely fekvése szerinti települési önkormányzat adóhatóságához.
Településenként egy bevallást kell benyújtani.)
I. Bevallás jellege
2. Záró bevallás
3. Előtársasági bevallás
1. Éves bevallás
4. Naptári évtől eltérő üzleti évet választó adózó bevallása
5. Évközben kezdő adózó bevallása
6. Naptári évtől eltérő üzleti évet választó adózó áttérésének évéről készült évközi bevallása
7. A személyi jövedelemadóról szóló törvény szerint mezőgazdasági őstermelő bevallása
év

II. Bevallási időszak
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III. A záró bevallás benyújtásának oka (A megfelelő négyzetbe tett x-szel jelölje.)
1. Felszámolás
2. Végelszámolás
3. Átalakulás
5. Hatósági megszüntetés
4. A tevékenység saját elhatározásból történő megszüntetése
6. Előtársaságként működő társaság cégbejegyzés iránti kérelmét elutasították vagy kérelmét a bejegyzés előtt visszavonta
7. Székhely áthelyezése
8. Telephely megszüntetése
9. Egyszerűsített vállalkozói adóalanyiság megszűnése
10. Települési önkormányzat adórendeletének hatályon kívül helyezése
11. Egyéb:
IV. Adóalap, adó
1. Az adózó által foglalkoztatottak korrigált átlagos statisztikai állományi létszáma
2. Önkormányzat illetékességi területén foglalkoztatottak korrigált átlagos statisztikai
állományi létszáma
3. Adóalapra jutó adó összege (2. sor* 2000 Ft/fő)
4. Kommunális beruházás miatt magánszemély által levonható kedvezmény összege
[1995. évi XCVIII. tv. 10. § (2) bek. alapján]
5. Adófizetési kötelezettség (3-4)
6. Adóelőlegre befizetett összeg
7. Feltöltési kötelezettség miatt befizetett összeg
8. Különbözet (5-6-7)
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V. Adóalany
1. Adóalany neve (cégneve):
2. Születési helye:

város/község, ideje:
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3. Anyja születési családi és utóneve:
4. Adóazonosító jele:

Adószáma:

5. Statisztikai számjele:

-

6. Pénzintézet számlaszáma:

-

-

-

-

város/község

7. Székhelye, lakóhelye:
közterület

közt. jelleg
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em.
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város/község

8. Levelezési címe:
közterület

közt. jelleg

9. Telefonszáma:
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, e-mail címe:

VI. Felelősségem teljes tudatában kijelentem, hogy a bevallásban közölt adatok a valóságnak megfelelnek.
,
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az adózó vagy képviselője (meghatalmazottja) aláírása

Űrlapot készítette: Komunáldata Kft. www.komdat.hu

