
A KIFIZETŐ BEVALLÁSA 

 2012. évi jövedelme adójáról 
(az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény 176. §-a és a  

személyi jövedelemadóról szóló 1995. évi CXVII. törvény 17. § (4) bekezdése alapján)

Ceglédi Közös Önkormányzati Hivatal adóhatósághoz a magánszemély termőföld-bérbeadásból származó

I. Adóalany

1. Adóalany neve (cégneve):

2. Születési helye: város/község, ideje:  év           hó           nap

3. Anyja születési családi és utóneve:

       Adószáma: - -4.            Adóazonosító jele:

5. Statisztikai számjele: - - 

6. Pénzintézet számlaszáma: - - 

- 

 város/község7. Székhelye, lakóhelye:

közterület közt. jelleg  hsz.  ép.  lh.  em.  ajtó

 város/község8. Levelezési címe:

közterület közt. jelleg  hsz.  ép.  lh.  em.  ajtó

9. Telefonszáma: , e-mail címe:

II. Az adó kiszámítása

a)
A bérbeadó(k)nak kifizetett - a magánszemély adómentességre vonatkozó nyilatkozatának 
hiányában - adóköteles bérleti díj összesen: Ft

b) Természetben kifizetett bérleti díj összege: Ft
c) Az a) és a b) különbözete [vagy a) pont]:  Ft
d) Jövedelemadó összesen [a c) pontban szereplő összeg 16%-a]: Ft
e) A levont adó összege: Ft

Az önkormányzatnak az adóévben átutalt adó összesen:  Ft

III. Felelősségem tudatában kijelentem, hogy a bevallásban közölt adatok a valóságnak megfelelnek.

,             év hó   nap

az adózó vagy képviselője (meghatalmazottja) aláírása

Űrlapot készítette: Komunáldata Kft. www.komdat.hu



A kifizető neve (cége):  

Adószáma: - -

 város/községCíme (lakóhelye, székhelye):

közterület közt. jelleg  hsz.  ép.  lh.  em.  ajtó

A bérbeadó neve
Az önkormányzat illetékességi területén bérbevett termőföld 

fekvésének A bérleti díj A levont A kifizetés Az adólevonás
 és címe helye helyrajzi száma területe (ha, m2) összege jövedelemadó összege időpontja elmaradásának oka

Összesen: ___ ___ ___ ___

,             év hó   nap

cégszerű aláírás

Adatlap 
a termőföld bérbeadásából származó 2012. évi jövedelemről és a levont adóról

Űrlapot készítette: Komunáldata Kft. www.komdat.hu

Önkormányzati adóhatóság által képzett száma:

Oldalszám:


A KIFIZETŐ BEVALLÁSA 
 2012. évi jövedelme adójáról
(az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény 176. §-a és a 
személyi jövedelemadóról szóló 1995. évi CXVII. törvény 17. § (4) bekezdése alapján)
Ceglédi Közös Önkormányzati Hivatal adóhatósághoz a magánszemély termőföld-bérbeadásból származó
I. Adóalany
 év           hó           nap
Adószám vagy adóazonosító jel választó - mező kitöltése kötelező!
Adószám vagy adóazonosító jel
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II. Az adó kiszámítása
a)
A bérbeadó(k)nak kifizetett - a magánszemély adómentességre vonatkozó nyilatkozatának hiányában - adóköteles bérleti díj összesen:
b)
Természetben kifizetett bérleti díj összege:
c)
Az a) és a b) különbözete [vagy a) pont]:  
d)
Jövedelemadó összesen [a c) pontban szereplő összeg 16%-a]:
e)
A levont adó összege:
Az önkormányzatnak az adóévben átutalt adó összesen:  
III. Felelősségem tudatában kijelentem, hogy a bevallásban közölt adatok a valóságnak megfelelnek.
,	            év	hó	  nap
az adózó vagy képviselője (meghatalmazottja) aláírása
Űrlapot készítette: Komunáldata Kft. www.komdat.hu
A bérbeadó neve
Az önkormányzat illetékességi területén bérbevett termőföld
fekvésének
A bérleti díj
A levont
A kifizetés
Az adólevonás
 és címe
helye
helyrajzi száma
területe (ha, m2)
összege
jövedelemadó összege
időpontja
elmaradásának oka
Összesen:
___
Összes helyrajzi szám
___
___
___
,	            év	hó	  nap
cégszerű aláírás
Adatlap
a termőföld bérbeadásából származó 2012. évi jövedelemről és a levont adóról
Űrlapot készítette: Komunáldata Kft. www.komdat.hu
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