VÁLLALKOZÓK KOMMUNÁLIS ADÓB EVALLÁS
2010. adóévről Hort Község Önkormányzata illetékességi területén foglalkoztatott személyek után
Az adóhatóság tölti ki!
Benyújtás, postára adás
napja:

év

Az adóhatóság törzsszáma:

hónap

nap

378813000
az átvevő aláírása

1. Azonosító adatok
Az adózó neve
(cégneve):
horti nyilvántartási
száma:
címe (lakóhelye,
székhelye):

telephelye:

levelezési címe:

adószáma:
adóazonosító jele:
statisztikai számjele:
bankszámlaszám:
fő tevékenységi kör
(TEÁOR):
a bevallás kitöltőjének neve,
telefonszáma:
2. Bevallás jellege (A bevallás jellegét a megfelelő helyre tett x-szel jelölje.)
2.1. Éves bevallás

2.4. Évközben kezdő adózó bevallása
2.5. Naptári évtől eltérő üzleti évet választó
adózó áttérésének évéről készült évközi
bevallása
2.6. Naptári évtől eltérő üzleti évet választó
adózó áttérésének évéről készült évközi
bevallása

2.2. Záró bevallás

2.3. Előtársasági bevallás

3. Bevallási időszak:
2010

év

hó

naptól

2010

év

hó

napig

4. Könyvvezetés módja: (A megfelelő helyre tegyen x-et.)
1. egyszeres

2. kettős

3. bevételi és költségnyilvántartás

4. bevételi nyilvántartás
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5. Adószámítással kapcsolatos adatok
I. Teljes évben működő vállalkozó tölti ki!
1. A helyben foglalkoztatott személyek éves korrigált átlagos statisztikai
állományi létszáma:

fő

2. 2010 évi adóösszege: (2000 Ft/fő adótétel alapulvételével)

Ft

3. 2010-as évre előírt adóelőleg:

Ft

4. 2010-ra befizetett adóelőleg összege:

Ft

5. Feltöltési kötelezettségre teljesített összeg

Ft

6. A 2010. évre még fizetendő adó (az adó összegét 100 Ft-ra kerekítve
kell megfizetni.) 2-(4+5)

Ft

7. Adótúlfizetés összege: (4+5)-2

Ft

II. Annak kell kitölteni aki, nem teljes évben végzett vállalkozási tevékenységet!
1. A helyben foglalkoztatott személyek éves korrigált átlagos statisztikai
állományi létszáma:

fő

2. Tevékenység során megkezdett hónapok száma:

hó

3. Évi mérték egy hónapra eső hányada

167 Ft

4. 2010. évi adó összege (1sor * 2sor * 3sor)

Ft

5. Befizetett adóelőleg összege (2010-re előírt adóelőleg):

Ft

6. Feltöltési kötelezettségre teljesített összeg

Ft

7. A 2010. évre még fizetendő adó (az adó összegét 100 Ft-ra kerekítve
kell megfizetni.) 4-(5+6)

Ft

8. Adótúlfizetés összege: (5+6)-4

Ft

6. Nyilatkozat a túlfizetésről
Más adóhatóságnál (állami, önkormányzati adóhatóságnál, vámhatóságnál, illetékhivatalnál) nincs
tartozásom. (Ha nincs tartozás, azt x-szel jelölje.)
_____
Kérem a ………………………………………Ft túlfizetés elszámolását a 2010. évi adóelőleg javára.
Kérem a ………………………….Ft túlfizetés visszautalását:
 a következő címre: …………… ……………………………………………………………………
 vagy az alábbi bankszámlaszámra: …………………………………………………………………
Felelősségem tudatában kijelentem, hogy a bevallásban közölt adatok a valóságnak megfelelnek.
év

hónap

nap

(cégszerű) aláírás
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3

