
Lőrinci Városi Polgármesteri HivatalLőrinci Városi Polgármesteri Hivatal
3021. Lőrinci, Szabadság tér 26. 
Tel: 06-37/388-155   fax: 06-37/388-464

Adóhatóság tölti ki!
A beérkezés időpontja: ………………………….
Az átvevő aláírása: ………………………………

HELYI ADÓK ADÓBEJELENTKEZÉSI LAPJAHELYI ADÓK ADÓBEJELENTKEZÉSI LAPJA

Önadózó bejelentése a 2003. évi XCII. törvény 19. § (2) bekezdése, a módosított 1990. évi C. 
törvény alapján.

I. Adózó neve ........................................................................................................................
Rövidített cégnév: .......................................................................…………………....…...
Adószám:  _ _ _ _ _ _ _ _  –  _  –  _ _ Adóazonosító jel:  _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
Statisztikai számjele: .........................................................................................................
Szül. helye, ideje:...............................................Anyja neve: ............................................
Címe: ..................................................................................................................................
Levelezési címe: ….............................................................................................................
Székhelye: ..........................................................................................................................
Önkormányzat illetékességi területén lévő telephelyei címe:
………………....................................................................................................................

Bevallás kitöltőjének neve, telefonszáma: …….………..……………………..…………

II. Tevékenység megkezdésének időpontja:         ............év .............................hó ..........nap
Lőrinci önkormányzat illetékességi területén: ............év .............................hó ..........nap

Vállalkozói igazolvány kelte, száma: .............................................................................
Alapító okirat kelte, száma: .............................................................................
Bírósági végzés kelte, száma: .............................................................................
Alakulás módja: .................................................................................................................
(előzmény nélküli alakulás, átalakulás, egyesülés/öszeolvadás, szétválás, kiválás)
Vállalkozás jogelődje, adószáma: ……………..................................................................
Képviselő, ügyvezető, igazgató neve, lakóhelye:
............................................................................................................................................
Könyvvizsgáló neve, lakóhelye (székhelye):
............................................................................................................................................



III. Számlavezető pénzintézet neve: ........................................................................................
Címe: ..................................................................................................................................
Bankszámla száma:   _ _ _ _ _ _ _ _  –  _ _ _ _ _ _ _ _  –  _ _ _ _ _ _ _ _

IV. Könyvvezetés módja (bevételi nyilv., egyszeres-, kettős könyvvitel): ..........................................
Iratok őrzésének helye: ......................................................................................................

V. Gazdálkodás formája: ........................................................................................................
(egyéni vállalkozó, társaság – RT, KFT, BT …)
Önálló tevékenységet folytató magánszemély esetén: ......................................................
(főfoglalkozás, mellékfoglalkozás, nyugdíj melletti kiegészítő tevékenység)
Tevékenységek felsorolása (TEÁOR száma és megnevezése):

............................................................................................................................................
Fő tevékenysége (TEÁOR száma és megnevezése): 
............................................................................................................................................

VI. Várható iparűzési adó

Ha iparűzési tevékenységét több önkormányzat illetékességi területén végzi, az adóalap 

megosztás elve: ..................................................................................................................

Lőrinci Önkormányzat illetékességi területére számított 

várható adóalap: ....................................... Ft

várható adó (2%): ....................................... Ft
Helyi  adókról  szóló  1990.évi  C.  tv.  41§  (4)  bekezdés  alapján  a  már  működő,  de  az  önkormányzat 
illetékességi  területén  első  ízben  adóköteles  tevékenységet  kezdő  vállalkozó  adóelőleg  fizetésre 
kötelezett.

VII.Vállalkozók kommunális adója

korrigált átlagos statisztikai állományi létszám: .................... fő

hónapok száma: .................... hó

várható kommunális adó: .................... Ft
(2000Ft/fő/év adómérték figyelembevételével)

Felelősségem tudatában kijelentem, hogy a fenti adatok a valóságnak megfelelnek!

Kelt: …………………, ............év .............................hó ..........nap

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

– Alapító okirat, társasági szerződés másolatát csatolni kell!


