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BEVALLÁS
Előállított magánfőzött párlat után
a

2016 adóévre

I. A magánfőző
Adózó jellege
Bevallást benyújtó neve
titulus

családi név

első utónév

Születési helye

második utónév

város / község, ideje:

Anyja születési családi és utóneve
titulus

családi név

első utónév

Adóazonosító jele

__________

Adószáma

________-_-__

Székhelye, lakóhelye

ország

második utónév

irányítószám város / község

HUN

közterület neve

épület

közterület jellege

lépcsőház

Telefonszáma
Levelezési címe
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házszám

helyrajzi szám

e-mail címe
ország

irányítószám város/község
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lépcsőház

II. Tárgyévben előállított magánfőzött párlat
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ajtó

házszám

1. Mennyisége

0

liter

2. Átalányadó összeg

0

forint

III. Nyilatkozatok
1. Nyilatkozom, hogy gyümölcstermelő területtel rendelkezem
2. Nyilatkozom, hogy tárgyévben bérfőzés keretében sem én sem háztartásom többi tagja nem állíttatott elő
párlatot
3. Nyilatkozom, hogy a kierjedt gyümölcscefre nem tartalmazott hozzáadott mesterséges vagy természetes
eredetű cukorból, izocukorból, vagy mézből származó alkoholt
4. Nyilatkozom, hogy saját tulajdonú gyümölcsből, gyümölcsből származó alapanyagból állítom elő a párlatot

IV. Felelősségem tudatában kijelentem, hogy a bevallásban közölt adatok a valóságnak
megfelelnek:
2018.10.19

helység

dátum

az adózó vagy képviselője
(meghatalmazottja) aláírása

1. A jelen adóbevallást ellenjegyzem:
2. Adótanácsadó, adószakértő neve:
3. Adóazonosító száma:
4. Bizonyítvány/igazolvány száma:
5. Meghatalmazás:
az adóhatósághoz bejelentett, a bevallás aláírására jogosult állandó meghatalmazott
meghatalmazott (meghatalmazás csatolva)
adóhatósághoz bejelentett pénzügyi képviselő
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