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Ad6koteles tevekenyseg
megsziinese, megsziintetese

D
Ad6koteles tevekenyseg

megkezdese

D

1I. Helyi ipariizesi ad6elOieg bejelentese (alland6 jellegii ipariizesi tevekenyseg eseten)

1.Elolegfizetesi idoszak: ITill ev OJ he}OJ naptol ITill ev OJ he}OJ napig

ITill ev OJ h6 OJ nap, osszege:

ITill ev OJ h6 OJ nap, osszege:

OJ]. OJ]. OJ]. OJ]Pt
OJ]. OJ]. OJ]. OJ]Ft
OJ]. OJ]. OJ]. OJ]Ft4.Ill. elolegreszlet esedekessege: ITill ev OJ he}OJ nap, osszege:

III. Adoalany

1.Ad6alany neve (cegneve): _

2. Sziiletesi helye: varos/kozseg, ideje: ITill ev OJ h6 OJ nap

3. Anyja sziiletesi csaladi es utoneve: _

4. Adoazon~sit6 jele:= Ad6szama: [[[IT[[]] -D-OJ
Kiilfiildi vallalkozas eseten a kiilfiildi allam hat6saga altai megallapitott ad6azonosit6 szam:. _

5. Alapitvany birosagi nyilvantartasi szama: _

6. Statisztikai szamjele: [[[IT[[]] -ITill- OJ]-OJ
7.Gazdalkodasi formaja megnevezese: _, GPO k6dja: OJ]
8. Potevekenysege megnevezese: , TEAoR kodja: ITill
9. Penzintezeti szamlaszama OJ OJ rTTTITTfl rTTTITTfl rTTTITTfl

(kiilfiildi eseten az elso negy IBAN karakter ~~ - ~ - ~

10. Penzintezeti szamlaszama OJOJ rTTTITTfl rTTTITTfl rTTTITTfl
(kii1foldi eseten azelso negy IBAN karakter ) ~ - ~ - ~

11. Penzintezeti szamlaszama OJOJ rTTTITTfl rTTTITTfl rTTTITTfl
(kiilfiildi eseten az elso negy IBAN karakter ~~ - ~ - LLLLLLLlJ

12. Penzintezeti szamlaszama OJ OJ rTTTITTfl rTTTITTfl rTTTITTfl
(kiilfiildi eseten az elso negy 1BAN karakter ~~ - ~ - ~

13. Penzintezeti szamlaszama OJOJ rTTTITTfl rTTTITTfl rTTTITTfl
(kulfiildi eseten az elso negy /BAN karakter ) ~ - ~ - ~



14. Naptari evtol eltero iizleti ev merlegfordulO-napja: ITIIJ ev rnho rnnap

15. Szekhelye, lakohelye: ITIIJ varos/kozseg

ITIIJ varos/kozseg

17. Levelezesi cime: ITIIJ varos/kozseg

19. Honlapja: _

20. Iratok orzesenek helye: ITIIJ varos/kozseg

IV. AlakuIas, sziineteltetes, megsziines

1.Utesito okirat (egyeni vallalkozo nyilvantartasba vetel) kelte: ITIIJ evrn ho rnnap, szama: _

2. Alakulas modja: D 1. uj szervezet D 2. tarsasagiforma-valtas D 3. egyesiiles D 4. beolvadas D 5. szetvaIas D 6. kivalas

3. AdokOteles tevekenyseg megkezdesenek idopontja: ITIIJ ev rnh6 rnnap

4. Adokoteles tevekenyseg megkezdesenek jogcime:

D 1. szekhely letesitese D 2. telephely nyitasa D 3. ideiglenes jellegii ipariizesi tevekenyseg

D4. idegenforgalmi ado beszedesi kotelezettseg .

5. Kozhasznu, kiemelkedoen kozhasznu szervezetkent torteno nyilvantartasba vetel napja: ITIIJ ev rnh6 rnnap

6. Egyeni vallalkozoi tevekenyseg sziineteltetese ITIIJ ev rnho rnnaptol ITIIJ ev rnh6 rnnapig

7. Folyamatban levo megsziines: Dfelszamolas D vegelszamoIas Dfelszamolas megsziinese egyezsegkotessel

8. FelszamoIas, vegelszamoIas kezdo napja, egyezsegkotes napja, vegleges megsziines: ITIIJ ev rnh6 rnnap

9. Tevekenyseg megsziinesenek idopontja: ITIIJ ev rnh6 rnnap

10. Adokoteles tevekenyseg megsziinesenek jogcime:

D 1. szekhelyathelyezes D 2. telephelyzaras D 3. ideiglenes jellegii ipariizesi tevekenyseg

D4. idegenforgalmi ado beszedesi kotelezettseg

11. Adokotelezettseg vegleges megsziinese, megsziintetese: ITIIJ ev rnh6 rnnap



1. Jogeliid neve (C/?gneve): _

Adoszama: ITIIIIIIJ -D-OJ
2. JogeMd neve (cegneve): _

Adoszama: ITIIIIIIJ -D-OJ
3. Jogeliid neve (cegneve): _

Adoszama: ITIIIIIIJ -D-OJ
4. JogeMd neve (cegneve): _

Adoszama: ITIIIIIIJ -D-OJ

Neve (cegneve): _

Szekhelye, lakohelye: DIJJ varos/kozseg

___________ kozterillet kozterillet jellege hsz. _ ep. _lh. _ em. _ ajto

Az iigyved, iigyvedi iroda neve (elnevezese): _

Szerziides kezdii idiipontja, idiitartama: DIJJ ev OJh6 OJnaptOl DIJJ ev OJh6 OJnapig

Szekhelye, lakohelye: DIJJ wiros/kozseg

jogviszony idOtartama: DIJJ ev OJh6 OJnaptoI DIJJ ev OJh6 OJnapig

VIII. Cegek es egyeni vallalkozok fiitevekenysegen kiviiIi, tenylegesen vegzett tevekenysegei

1. Tevekenysegmegnevezese: " TEAoR kodja: DIJJ
2. Tevekenyseg megnevezese: " TEAoR kodja: DIJJ
3. Tevekenysegmegnevezese: " TEAoR kodja: DIJJ
4. Tevekenysegmegnevezese: " TEAoR kodja: DIJJ
5. Tevekenyseg megnevezese: " TEAoR kodja: DIJJ



I-----DJ]] rn rn
a bevallasbenyujto vagy kepviselOje

(meghatalmazottja) alainisa


