LŐRINCI
POLGÁRMESTERI HIVATAL
JEGYZŐ
3021 LŐRINCI, SZABADSÁG TÉR 26.
TEL.: (37) 388-155 FAX: (37) 388-464
VILLÁMPOSTA: jegyzo@lorinci.hu

A KIFIZETŐ BEVALLÁSA
Lőrinci Város önkormányzati adóhatósághoz
a termőföld-bérbeadásból származó ………… évi jövedelemadóról
I. Adóalany (kifizető) adatai
1. Adózó neve (cégneve): ___________________________________________
2. Születési neve: _________________________________________
3. Születési helye: ___________________város/község,

ideje: ______ év _________ hó ____ nap

4. Anyja születési családi és utóneve: ____________________________________
5. Adóazonosító jele/adószáma: ________________________
6. Lakóhelye/székhelye: _____________________________________________ város/község
_______________ közterület ____ közterület jellege ____hsz. ___ ép. ____ lh.__em.___ ajtó
7. Levelezési címe: ____________________________________________________város/község
______________________ közterület _______ közterület jellege ____hsz. ___ ép. ____ lh.__em.___ ajtó
8. Bankszámlaszáma: _________________________________________________________________
9. Telefonszáma: ________________

e-mail címe: _____________________

II. Az adó összegének meghatározása
1. A tárgyévi termőföld bérbeadásából származó
kifizetett jövedelem (bérleti díj) összesen:
(részletezve a III. pontban)
2. Ebből természetben kifizetett bérleti díj összesen:

____________________ Ft
____________________ Ft

3. Termőföld bérbeadásából származó jövedelem után fizetendő adó összege: ____________________ Ft
([1. sor-2. sor] * 16 %)
4. A kifizető által tárgyévben levont adó összege:

____________________ Ft

5. Az adóhatósághoz átutalt tárgyévi levont adó összege:
6. A bevallás benyújtásával egyidejűleg még fizetendő adó összege:
(4. sor – 5. sor)

____________________ Ft

7. A bevallás benyújtásával egyidejűleg fizetendő késedelmi pótlék összege:
(részletezve a IV. pontban)

____________________ Ft

III. A termőföld bérbeadásából származó 2014. évi jövedelemre vonatkozó adatok
Bérbeadó(k)nak kifizetett
Ebből természetben kifizetett
bérleti díj(ak) összege (Ft) bérleti díj(ak) vagyoni értéke (Ft)

Levont adó összege (Ft)

Január
Február
Március
Április
Május
Június
Július
Augusztus
Szeptember
Október
November
December
ÖSSZESEN:

IV. A levont, de késedelmesen átutalt jövedelemadó után fizetendő késedelmi pótlék kiszámítása
A kifizetett A bérleti díj
bérleti díj
kifizetésének
összege (Ft) dátuma

Az adó adóhatósághoz
Az adó adóhatósághoz
Késedelmi pótlék
utalásának határideje
utalásának időpontja
összege (Ft)
(kifizetést követő hó 12.,
(pótlékszámítás befejező napja)
a pótlékszámítás kezdő napja)

ÖSSZESEN:
Figyelem!
A
késedelmi
pótlék
számítását
elvégezheti
a
Nemzeti
Adóés
Vámhivatal
http://nav.gov.hu/nav/szolgaltatasok/kalkulatorok/potlekszamitas oldalon található késedelmi pótlék
kalkulátorával, vagy tájékoztatást kérhet a pótlék összegéről az önkormányzati adóhatóságtól személyesen
vagy telefonon.

________________, ________. _______________. ______.
helység
év
hó
nap

_________________________
(cégszerű) aláírás

LŐRINCI
POLGÁRMESTERI HIVATAL
JEGYZŐ
3021 LŐRINCI, SZABADSÁG TÉR 26.
TEL.: (37) 388-155 FAX: (37) 388-464
VILLÁMPOSTA: jegyzo@lorinci.hu

A KIFIZETŐ ADATSZOLGÁLTATÁSA
Lőrinci Város önkormányzati adóhatósághoz a …………. évi
termőföld bérbeadásából származó jövedelemről és a levont adóról
(az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. tv. 3. számú mellékletének A/II pontja alapján)
I. Adóalany (kifizető) adatai
1. Adózó neve (cégneve): ___________________________________________
2. Születési neve: _________________________________________
3. Születési helye: ___________________város/község,

ideje: ______ év _________ hó ____ nap

4. Anyja születési családi és utóneve: ____________________________________
5. Adóazonosító jele/adószáma: ________________________
6. Lakóhelye/székhelye: _____________________________________________ város/község
_______________ közterület ____ közterület jellege ____hsz. ___ ép. ____ lh.__em.___ ajtó
7. Levelezési címe: ____________________________________________________város/község
______________________ közterület _______ közterület jellege ____hsz. ___ ép. ____ lh.__em.___ ajtó
8. Bankszámlaszáma: _________________________________________________________________
9. Telefonszáma: ________________

e-mail címe: _____________________

II. A bérelt földterület(ek) ingatlan-nyilvántartási adatai, bérbeadók adatai
Bérbeadó(k) adatai

Ssz.
Neve

A lőrinci önkormányzat illetékességi területén bérelt termőföld

Címe

Helye

Helyrajzi
száma

Területe (m2)

Éves bérleti díja
(Ft)

Összesen:
III. A tárgyévben kifizetett bérleti díjak, és a levont/levonni elmulasztott adó összege (a kifizetett bérleti díjösszegeket kifizetési időpontonként
külön kell feltüntetni!)
Bérelt
földterület
helyrajzi
száma

Összesen*:

Kifizetett bérleti díj összege
(Ft)

Bérleti díj
kifizetésének
időpontja

Összesen*:

Levont és önkormányzati
adóhatósághoz átutalt adó
összege

Levonni elmulasztott
adó összege (Ft)

Levonás
elmaradásának oka
(pl. természetben
megfizetett díj)

IV. Az adómentesség feltételéül szabott időtartamra (min. 5 évre) kötött, de ezen időtartam lejárta előtt megszűnt haszonbérleti
szerződés(ek) és az adókötelessé vált időszak adatai
Sorszám

Szerződés hatályának
kezdő időpontja
(adókötelessé vált időszak
kezdő időpontja)

Szerződés lejáratának
időpontja

A szerződés megszűnéséig
Szerződés megszűnésének
kifizetett bérleti díj
időpontja (adókötelessé vált
(adókötelessé vált jövedelem)
időszak záró időpontja)
összege (Ft)

Összesen:
Tájékoztatás: az adatszolgáltatással a kifizetőnek fizetési kötelezettsége nem keletkezik. Az adatszolgáltatásban feltüntetett levonni elmulasztott
adó, valamint a szerződés megszűnése miatt adókötelessé vált jövedelem bevallása és az adó megfizetése a bérbeadó kötelessége.
* III. pont: az összesen sorban a bérleti díj összegének és a levont jövedelemadó összegének meg kell egyezni a bevallásban közölt
összegekkel.

________________, ________. _______________. ______.
helység
év
hó
nap

_________________________
(cégszerű) aláírás

