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Adóbejelentkezési lap helyi iparűzési adóhoz 

 
1. Magánszemély neve /Nők esetében leánykori név is/:.......................................................... 
Születési helye és ideje: .............................................................................................................. 
Anyja leánykori családi és utóneve: ............................................................................................ 
Állandó lakóhelye:...................................................................................................................... 
Adóazonosító jele: ...................................................................................................................... 
 
2. A vállalkozás elnevezése, rövidített cégneve:..................................................................... 
…….. ......................................................................................................................................... 
Székhelye: ................................................................................................................................. 
Adószám: .................................................................................................................................. 
 
3. Telephelye vagy telephelyei: ................................................................................................ 
…… ........................................................................................................................................... 
Levelezési cím/ha nem azonos a székhellyel, telephellyel/: ......................................................... 
Telefonszám: .............................................................................................................................. 
Magyarországon lakóhellyel nem rendelkező külföldi személy esetében magyarországi 
kézbesítési meghatalmazottjának neve, lakóhelye: ...................................................................... 
4. Pénzforgalmi bankszámláinak, elszámolási számláinak száma és a számlákat vezető bankok 
megnevezése: ............................................................................................................................. 
…… ........................................................................................................................................... 
 
5. Könyvvezetési módja: .......................................................................................................... 
6. Iratai őrzésének helye, ha nem azonos az adózó székhelyével: .............................................. 
….. ............................................................................................................................................. 
7. Gazdálkodási formája: .......................................................................................................... 
8. A tevékenység felsorolása: ................................................................................................... 
….. ............................................................................................................................................. 
9. Tevékenységi körök /KSH nomenklatúra szerint/: ................................................................ 
10. Statisztikai számjel: .............................................................................................................. 
11. Vállalkozói engedély száma, kelte: ....................................................................................... 
12. Tevékenység megkezdésének időpontja:............................................................................... 
 
13. Alapító okirat kelte és száma: ............................................................................................... 
14. Gazdasági társaság képviselőjének neve: .............................................................................. 
15. Cégbejegyzésének száma, kelte: ........................................................................................... 
16. Gazdasági társaság, közhasznú társaság, egyesülés vezető tisztségviselőinek és 
könyvvizsgálójának neve, lakóhelye, adóazonosító száma: ......................................................... 
…….. ......................................................................................................................................... 
17. Jogelődje, jogelődjének adóazonosító száma: ....................................................................... 
……. .......................................................................................................................................... 
18. Jogi szem. Nélküli gazd. Társaság, kft, az egyesülés, a közös vállalat tulajdonosának cégneve 
/neve/, székhelye/telephelye, lakóhelye/, adószáma /adóazonosító jele/:...................................... 
….. …......................................................................................................................................... 
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19. Az önálló tevékenységet folytató magánszemély tevékenysége gyakorlásának /fő-, 
mellékfoglalkozás, nyugdíj melletti kiegészítő tevékenység:…………………………… ............ 
……. .......................................................................................................................................... 
20. Várható adóelőlegének összege:. ...................................................................................... Ft 

 
A 13-18. pontokat csak a társas vállalkozásoknak kell kitölteni. 
 
 
A bejelentést az adóköteles tevékenység megkezdésétől, a változást a változástól 
számított 30 napon belül kell a körjegyzőség hivatalánál bejelenteni. A bejelentési 
kötelezettség késedelmes teljesítése, valamint elmulasztása mulasztási bírságot von 
maga után. 

 
Dátum: ……………………………………………… 
 
 

PH. 
 
 

 ………………………………………………… 
 Cégszerű aláírás 
 
Átvétel igazolása: 
 
 
Dátum: ………………………………….. 
Aláírás: …………………………………. 
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