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Beküldő viselt neve

titulus családi név keresztnév 2. keresztnév

Beküldő születési neve

titulus családi név keresztnév 2.keresztnév

Beküldő anyjának születési neve

titulus családi név keresztnév 2.keresztnév

Beküldő születési helye, ideje

Beküldő címe

ország irányítószám település

HUN

közterület neve jellege házszám

épület lépcsőház emelet ajtó

Beküldő tartózkodási helye

ország irányítószám település

HUN

közterület neve jellege házszám

épület lépcsőház emelet ajtó
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Beküldő levelezési címe

ország irányítószám település

HUN

közterület neve jellege házszám

épület lépcsőház emelet ajtó

postacím postafiók

Beküldő adóazonosító jele

__________

Beküldő emailcíme telefonszáma

Meghatalmazott?

Meghatalmazott

Elektronikus kapcsolattartást engedélyezi?

Előzmény információ
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ASPDevecser Város Önkormányzata
ADOCím: 8460 Devecser, Deák tér 1, levelezési cím: 8460 Devecser, Deák tér 1

Telefon: 06-88-512-630, fax: 06-88-512-710, e-mail: hivatal@devecser.hu
87N

Nyilatkozat
Devecser Város Önkormányzata önkormányzat adóhatóság részére

az adómentesség igénybevételéről*

(*Egyesületek, alapítványok, közszolgáltató szervezetek, köztestületek, önkéntes kölcsönös biztosító pénztárak,
magánnyugdíjpénztárak, közhasznú szervezetnek minősülő nonprofit gazdasági társaságok esetében, a helyi adókról szóló

1990. évi C. törvény (Htv.) 3. § (2) bekezdése, valamint az egyesület és az alapítvány esetében a gépjárműadóról szóló
1991. évi LXXXII. törvény 5. § b) pontja szerinti adómentésség bejelentéséhez.)

I. Adóalany

Bevallás benyújtó cégneve

Adószáma ________-_-__

Székhelye, lakóhelye ország irányítószám város / község

HUN

közterület neve közterület jellege házszám

épület lépcsőház emelet (szint) ajtó helyrajzi szám

Telefonszáma e-mail címe

II. Nyilatkozat adómentesség igénybevételéről

Nyilatkozom, hogy ____ adóévben** folytatott vállalkozási tevékenységemből származó

jövedelem (nyereség) után nem keletkezett adófizetési kötelezettség.

**Naptári évtől eltérő üzleti év esetén az üzleti év kezdő éve.
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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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