
BEVALLÁS ÉS ADATLAP
termőföld-bérbeadásából származó jövedelemadóról

        Szajol Község Önkormányzata illetékességi területén

Az adóhatóság tölti ki!
Benyújtás, postára adás napja:      év    hónap    nap

Az adóhatóság azonosító száma: az átvevő aláírása

Az űrlap mezőit kérjük nyomtatott nagybetűkkel, olvashatóan kitölteni!

1. A nyomtatvány beadásának oka:* (A megfelelő négyzetbe tett x-szel jelölje.)

kifizető bevallása (A lap) bérbeadó bevallása (B lap) adatlap (C lap)

2. A bevallás éve:*

3. Azonosító adatok
3.1. Kifizető bevallása, illetve adatlap kitöltése esetén:

kifizető neve*:

címe* (lakóhelye, székhelye):     város
község

közterület
neve

közterület
jellege hsz ép lh em ajtó

levelezési címe*:     város
község

közterület
neve

közterület
jellege hsz ép lh em ajtó

adószáma*: - -

statisztikai számjele*: - - -

pénzforgalmi szolgáltatójának neve:

fizetési számlájának pénzforgalmi jelzőszáma: - -

a bevallás kitöltőjének neve, telefonszáma:    

Csak természetes személy esetén:

adóazonosító jele: születési helye, ideje:      év    hónap    nap

anyja születési családi és utóneve:

3.2. Bérbeadó magánszemély bevallása esetén:

bérbeadó neve*:

címe* (lakóhelye, székhelye):     város
község

közterület
neve

közterület
jellege hsz ép lh em ajtó

levelezési címe*:     város
község

közterület
neve

közterület
jellege hsz ép lh em ajtó

adóazonosító jele: születési helye, ideje:      év    hónap    nap

anyja születési családi és utóneve:

a bevallás kitöltőjének neve:

A
 *-

ga
l j

el
öl

t m
ez

ők
 k

itö
lté

se
 k

öt
el

ez
ő!



KIFIZETŐ BEVALLÁSA
termőföld-bérbeadásából származó jövedelemadóról     

                 Szajol Község Önkormányzata illetékességi területén
"A" kiegészítő lap

1. Az adó kiszámítása: Az adatokat forintban
kell megadni!

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

1.2 Természetben kifizetett bérleti díj összege:

1.3 Az 1.1. és a 1.2. sorok különbözete (1.1.-1.2.):

1.4 Jövedelemadó összesen (a 1.3. pontban szereplő összeg 25%-a):

1.5 A levont személyi jövedelemadó összege:

1.6 Az önkormányzatnak az adóévben átutalt adó összesen:

Felelősségem tudatában kijelentem, hogy a közölt adatok a valóságnak megfelelnek!

,      év    hónap    nap

(cégszerű) aláírás



BÉRBEADÓ MAGÁNSZEMÉLY BEVALLÁSA
termőföld-bérbeadásából származó jövedelemadóról

        Szajol Község Önkormányzata illetékességi területén
"B" kiegészítő lap

1. A termőföld bérbeadására vonatkozó adatok*:

1. bérlő neve:

bérbe adott termőföld helye:

helyrajzi száma:                  /                 /                 / területe: ha m2

éves bérleti díj összege: Ft

2. bérlő neve:

bérbe adott termőföld helye:

helyrajzi száma:                  /                 /                 / területe: ha m2

éves bérleti díj összege: Ft

3. bérlő neve:

bérbe adott termőföld helye:

helyrajzi száma:                  /                 /                 / területe: ha m2

éves bérleti díj összege: Ft

4. bérlő neve:

bérbe adott termőföld helye:

helyrajzi száma:                  /                 /                 / területe: ha m2

éves bérleti díj összege: Ft

2. bérleti díj összesen*: Ft

3. A termőföld bérbeadásából származó bevétel jövedelemadó összegének kiszámítása*: Az adatokat forintban
kell megadni!

3.1 A bérbeadó magánszemély által fizetendő jövedelemadó összege (bérleti díj összesen összeg
25%-a):

3.2 A bérbeadó által már befizetett adó összege:

3.3 Még fizetendő adó összege: (3.1-3.2)

4. A termőföld adatainak közlése*:
4.1. Szajol Község illetékességi területén a bérbeadó tulajdonában (haszonélvezetében) lévő
termőföld összes területe:

ha m2

4.2 Ebből bérbe adott terület: ha m2

Felelősségem tudatában kijelentem, hogy a közölt adatok a valóságnak megfelelnek!

,      év    hónap    nap

aláírás



ADATLAP
a termőföld-bérbeadásából származó jövedelemről és a levont adóról (az adózás

rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény 3. számú mellékletének A/II. pontja alapján)
"C" kiegészítő lap

kifizető neve:

címe (lakóhelye, székhelye):     város
község

közterület
neve

közterület
jellege hsz ép lh em ajtó

1. A termőföld bérbeadására vonatkozó adatok*:

1. bérbeadó neve:

lakcíme:     város
község

közterület
neve

közterület
jellege hsz ép lh em ajtó

bérbevett termőföld fekvésének helye:

helyrajzi száma:                  /                 /                 / területe: ha m2

bérleti díj összege: Ft a levont jövedelemadó összege: Ft

kifizetés időpontja:      év    hónap    nap

adólevonás elmaradásának oka:

2. bérbeadó neve:

lakcíme:     város
község

közterület
neve

közterület
jellege hsz ép lh em ajtó

bérbevett termőföld fekvésének helye:

helyrajzi száma:                  /                 /                 / területe: ha m2

bérleti díj összege: Ft a levont jövedelemadó összege: Ft

kifizetés időpontja:      év    hónap    nap

adólevonás elmaradásának oka:

3. bérbeadó neve:

lakcíme:     város
község

közterület
neve

közterület
jellege hsz ép lh em ajtó

bérbevett termőföld fekvésének helye:

helyrajzi száma:                  /                 /                 / területe: ha m2

bérleti díj összege: Ft a levont jövedelemadó összege: Ft

kifizetés időpontja:      év    hónap    nap

adólevonás elmaradásának oka:

4. bérleti díj összesen*: Ft levont jövedelemadó összesen: Ft

Felelősségem tudatában kijelentem, hogy a közölt adatok a valóságnak megfelelnek!

,      év    hónap    nap

(cégszerű) aláírás


