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TERMŐFÖLD BÉRBEADÁSÁBÓL SZÁRMAZÓ JÖVEDELEM ADÓJÁHOZ
KAPCSOLÓDÓ BEVALLÁS
2019 . évi jövedelemadóról

FŐLAP
Kifizető
I. Azonosító adatok
Magánszemély

Adózó jellege
Bevallást benyújtó neve
titulus

családi név

első utónév

második utónév

első utónév

második utónév

Bevallást benyújtó születési neve
titulus

családi név

Születési helye

város / község, ideje:

Anyja születési családi és utóneve
titulus

családi név

első utónév

Adóazonosító jele

__________

Adószáma

________-_-__

második utónév

Külföldi adóazonosítója
Statisztikai számjele

________-____-___-__

Székhelye, lakóhelye

ország

irányítószám város / község

HUN
közterület neve

épület

közterület jellege

lépcsőház

Telefonszáma
IBAN
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emelet (szint)

e-mail címe
)

________-________-________
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ajtó

házszám

helyrajzi szám

Levelezési címe

ország

irányítószám város/község

HUN
közterület neve

épület

közterület jellege

lépcsőház

emelet (szint)

ajtó

házszám

helyrajzi szám

postafiók

II. Az adó kiszámítása
a) A bérbeadónak pénzben kifizetett bérleti díj összege

Ft

b.) A bérbeadónak természetben fizetett bérleti díj összege

Ft
0 Ft

c.) Az összes bérleti díj
d.) Adóalap

Ft
0 Ft

e.) A számított adó
f.) A kifizető által levonni elmulasztott adó

Ft

g.) A kifizető által fizetendő összes adó

Ft

III. Részletező a kifizetők bevalláshoz
Tulajdonos neve
Székhelye, lakóhelye
ország

irányítószám város/község

HUN
közterület neve

épület

közterület jellege

lépcsőház

emelet (szint)

Termőföld települése

Helyrajzi száma

Területe

ha

Az éves bérleti díj összege

Ft

A levont jövedelem adó összege

Ft

Az adólevonás elmaradásának oka
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ajtó

házszám

helyrajzi szám

A kifizetés időpontja
IV. Felelősségem tudatában kijelentem, hogy a bevallásban közölt adatok a valóságnak
megfelelnek
2020.03.17
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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