AZ ADÓHATÓSÁG TÖLTI KI!

Benyújtandó:
Balassagyarmat Város Polgármesteri
Hivatala
2660 Balassagyarmat, Rákóczi út 12.

Benyújtás, postára adás napja:
...………………………………….

átvevő aláírása:
………………………………………...

BEVALLÁS
a helyi iparűzési adóelőleg kiegészítéséről
állandó jellegű iparűzési tevékenység esetén
20…….. adóévben PATVARC község önkormányzatának illetékességi területén folytatott
tevékenység utáni adókötelezettségről
(Benyújtandó a székhely, telephely fekvése szerinti települési önkormányzat, fővárosban a fővárosi
önkormányzat adóhatóságához.)
I. ADÓALANY

1. Az adózó neve (cégneve):
......................................................................................................................................................
2. Telephelye:................................................................................................................................
3. Levelezési címe: …………………………………………………………………………..
4. Adószáma: _ _ _ _ _ _ _ _ - _ - _ _
5. Statisztikai számjele: _ _ _ _ _ _ _ _- _ _ _ _ -_ _ _ - _ _
6. Pénzintézeti számlaszáma:

_ _ _ _ _ _ _ _ - _ _ _ _ _ _ _ _ - _ _ _ _ _ _ _ _
7. Telefonszáma: .... ……….. e-mail címe: ..............................................................................
8. A bevallás kitöltőjének neve, telefonszáma:…........................................................................ .

II. ADÓELŐLEG-KIEGÉSZÍTÉS BEVALLÁSA
Az önkormányzatot megillető, az adóév utolsó hónapjának 20. napjáig fizetendő adóelőleg-kiegészítés:
Ft
(Az adóelőleg-kiegészítés összegét Patvarc Község Önkormányzatának 10402771-00029631-00000005
számú Helyi iparűzési adó beszedési számlára kell megfizetni.)
III. Felelősségem tudatában kijelentem, hogy a bevallásban közölt adatok a valóságnak
megfelelnek.
................................... ,

............ év.......................... hó ............nap
P.H.
……………………………………….
(cégszerű) aláírás

1. A jelen adóbevallást ellenjegyzem: ______________ Jelölje X-szel, ha az adóhatósághoz bejelentett, a bevallás aláírására
jogosult állandó meghatalmazott:
2. Adótanácsadó, adószakértő vagy okleveles
adószakértő neve: _________________________

Jelölje X-szel, ha meghatalmazott és meghatalmazását csatolta:

3. Adóazonosító száma: ___________________

Jelölje X-szel, ha az aláíró az adóhatósághoz bejelentett pénzügyi
képviselő:

4. Bizonyítvány / igazolvány száma: ______________

Tisztelt Adózó!

Az Art. 32. § (1) bekezdése alapján a feltöltésre kötelezett vállalkozóknak a helyi
iparűzési adóelőleg-kiegészítés összegéről az önkormányzati adóhatóság által
rendszeresített nyomtatványon a tárgyév utolsó hónapjának 20. napjáig nem csak
befizetést, de bevallást is tenni kell. A jelzett nyomtatvány a honlapunkról
letölthető:
www.balassagyarmat.hu
(Polgármesteri
Hivatal/Letölthető
nyomtatványok/Helyi adók) Az adófeltöltésről készített bevallást hagyományos módon
lehet benyújtani (személyesen, illetve postai úton).

A társasági adóelőleg kiegészítésére kötelezett adózóknak a bevallást abban az
esetben is be kell nyújtani, ha nem keletkezett adóelőleg-kiegészítési
kötelezettsége. Ebben az esetben a bevallás II. pontjában nullát kell írni.

Változatlanul azoknak az adózóknak kell az iparűzési adóelőleget kiegészíteniük,
akik egyébként a társasági adó tekintetében is feltöltésére kötelezettek. E
kiegészítésre kötelezett vállalkozásoknak a helyi iparűzési adóelőleget a várható éves
fizetendő adó összegére az adóév utolsó hónapjának 20. napjáig kell kiegészítenie.

Tekintettel arra, hogy a feltöltés elmulasztása bírság szankcióját vonja maga után, így
célszerű az önkormányzati adóhatóságnál egyeztetni a jelenlegi folyószámla
állapotot.

A befizetést Patvarc Község Önkormányzat Képviselőtestülete 1040277100029631-00000005 számú Helyi iparűzési adó számla javára lehet teljesíteni.

(Dr. Varga Andrea)
jegyző

