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Jászboldogháza Község Önkormányzat Adóhatósága 
5144 Jászboldogháza, Rákóczi F. u. 27. Tel.: 57/460-011 

Benyújtási határidő: 
2010. május 31., illetve 
soron kívüli bevallás esetén 
az Art. (2003. évi XCII. tv.) 33. §-a szerint 
 

B E V A L L Á S 
a 2009. évi vállalkozói kommunális adóról 

Bevallás fajtája: Folyamatos: Záró: Egyéb: 

Záró bevallás oka: ____________________________________________  
Egyéb minősége: ______________________________________________  

Bevallási időszak:  
2009. év ____________ hó ____ naptól  
2009. év ____________ hó ____ napig 

 

I. Azonosító adatok: 

    1/ A vállalkozó 
  Neve (cégneve): ___________________________________________________ 

  Székhelye (lakhelye): _______________________________________________ 

    2/ Adóazonosító jele: ____________________ Adószáma: ___________________ 

  Statisztikai számjele: _______________________________________________ 

    3/ Pénzintézeti számlaszáma: 

  ________________________________________________________________ 
 
    4/ Telephely(ek) címe az önkormányzat illetékességi területén: 

  ________________________________________________________________ 
  ________________________________________________________________ 
 
  Az illetékességi területre vonatkozó tevékenység  

  megkezdésének időpontja: ________ év _________________ hó ___ nap 
  megszűnésének időpontja: ________ év _________________ hó ___ nap 

  TEÁOR szám és a tevékenység megnevezése: ___________________________ 
  ________________________________________________________________ 
 

    5/ A könyvvezetés módja: _____________________________________________ 
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II. Adószámítással kapcsolatos adatok: 

                        Adózó tölti ki             Adóhatóság tölti ki! 

     a/ Az adózó által foglalkoztatottak 
      összes korrigált átl. stat. létszáma*:__________ fő _________________ 

  b/ A helyben foglalkoztatottak 
      korrigált átl. stat. létszáma*: __________ fő _________________ 

  c/ Az adó évi mértéke:      2.000,- Ft/fő _________________ 
  d/ Megkezdett hónapok száma: __________ hó _________________ 

  e/ Egy hónapra jutó adótétel          167,- Ft/fő _________________ 
   
  f/ a 2009. évi tényleges adó  
     (A vállalkozók kommunális adóját 100,-Ft-ra kerekítve kell megfizetni!): 

      (b x c) vagy   = ___________ Ft _________________ 

      (b x d x e)   = ___________ Ft _________________ 
 

III. 1/ 2009. évre az adóhatóság által  
     előírt előlege:     ___________ Ft _________________ 
 2/ 2010. március 16-ra az  
     adóhatóság által előírt előleg:  ___________ Ft _________________ 
 
IV. Befizetések elszámolása, fizetési kötelezettség (visszaigénylés): 
 

 1/ 2009. évi előlegre  teljesített összeg: ___________ Ft _________________ 
 

 2/ 2009. évre feltöltéssel telj. összeg:   ___________ Ft _________________ 
 

 3/ Összes teljesítés 2009. évre(1+2):   ___________ Ft _________________ 
 

 4/ 2009. évi számított adó (II.f):  ___________ Ft _________________ 
 

 5/ 2009. évre még fizetendő adó (4-3):___________ Ft _________________ 

 6/ Túlfizetés (3-4):     ___________ Ft _________________ 
 
V. Előleg bevallása a 2010. második félévvel kezdődő (2010.07.01 – 2011.06.30. 
     közötti) előlegfizetési időszakra: 
 

 1/ 2009. évi számított adó (II.f):  ___________ Ft _________________ 
 

 2/ 2010.03.16-ra előírt előleg (III.2):   ___________ Ft _________________ 
 

 3/ Első előleg rész: 2010. 09.15-én  
     fizetendő előleg (V/1 mínusz V/2):  ___________ Ft _________________ 
 

 4/ Második előleg rész: 2011. 03.15-én  
     fizetendő előleg (az V/1 sor fele):  ___________ Ft _________________ 
 
 
* egyéni vállalkozó esetében saját magát, illetve a kisegítő családtagokat is beleszámítva 
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 Kérem a túlfizetés teljes összegét az első oldalon feltüntetett lakcímemre / 
bankszámlaszámomra ** visszatéríteni. Kijelentem, hogy más adóhatóságnál (vámhatóságnál) 
köztartozásom nem áll fenn. 

 Kérem, túlfizetésemből az alábbi összegeket a megjelölt elnevezésű és számú számláimra 
átvezetni: 

_________ Ft-ot a(z)  ______________ elnevezésű ______________________________számú 

számlámra. 

 Az átvezetés után fennmaradó túlfizetést kérem az első oldalon feltüntetett lakcímemre / 
bankszámlaszámomra ** visszatéríteni. Kijelentem, hogy más adóhatóságnál (vámhatóságnál) 
köztartozásom nem áll fenn. 

Felelősségem teljes tudatában kijelentem, hogy a bevallásban feltüntetett adatok a 
valóságnak megfelelnek. 

_______________, 20___. ____________________ 
 
                 _________________________ 
                   (cégszerű) aláírás 
 
 
 
 
** számlanyitásra nem kötelezett adózónak a megfelelő szöveg aláhúzandó 
 


