3. melléklet

DR-03 NYOMTATVÁNY
Bejelentőlap természetes személy tevékenységének adónyilvántartásba való bejegyzéséhez

1.

Adószám

2.

Személyi szám

3.

Cég illetve elnevezés

4.

Rövidített elnevezés

5.

Székhely és cím

Casládi név

Utónév

Ország
Utca és házszám
Település
Postai irányítószám

6.

Telefonszámok és telefax-számok, e-mail cím
Telefon
számok

Telefax
e-mail

7.

Nyilvántartó szerv (kód és mernevezés)

8.

Tevékenység folytatásának kezdő dátuma

9.

Tevékenység folytatásának megszűnési dátuma

10. Bejegyzési szám
Tevékenység típusa (kód és
11. elnevezés)
12. Törzsszám
13.

Tevékenységi kör kódja
SKD/TEÁOR szerint

14. Kiegészítő tevékenységek (1-bejegyzés, 2-törlés; tevékenység kódja

.

SKD/TEÁOR szerint))

.
.
.

.
.
15. A tevekenység végzéséhez és jövedelemszerzéshez használt üzlethelyiségek és
más helyiségek (1-bejegyzés, 2- törlés)
Hely
Hely
Hely
16. Adatok hazai és külföldi vállalkozási egységekről (1-bejegyzés,

2- törlés)

Elnevezés
Törzsszám
Tevékenységi kör
SKD/TEÁOR kód szerint
Cím
Elnevezés
Elnevezés
Tevékenységi kör
SKD/TEÁOR kód szerint
Cím

17.

18.

19.

Adatok hazai tőkebefektetésekről
(1-bejelentés, 2-módosítás, 3-kijelentés, adószám,cég, székhely, a cég szervezeti formája külföldön, mérték, dátum

Adatok külföldi tőkebefektetésekről
(1-bejelentés, 2-módosítás, 3-kijelentés, adószám,cég, székhely, a cég szervezeti formája külföldön, mérték, dátum)

Képviseletre felhatalmazott személyek adatai
Adószám

Személyi név

Családi név

Utónév

Lakóhely címe
Képviseleti forma
Meghatalmazás
korlátozása

e-igazolás
Dátum (1-meghatalmazás adása, 2-meghatalmazás megszűnése)
Adószám
Személyi név

Csládi név

Utónév

Lakóhely címe
Képviseleti forma
Meghatalmazás
korlátozása

e-igazolás
Dátum (1-meghatalmazás adása, 2-meghatalmazás megszűnése)

20.

Számlák külföldön
Számlaszám

20.1.

(IBAN szerkezetben ha a bank IBAN-t használ)

A bank vagy a takarékpénztár
megnevezése (a bank SWIFT ill. BIC kódja)

Az ország neve
Dátum (1-számlanyitás, 2-számlabezárás)
Számlaszám

20.2.

(IBAN szerkezetben ha a bank IBAN-t használ)

A bank vagy a takarékpénztár
megnevezése ( a bank SWIFT ill.. BIC kódja)

Az ország neve
Dátum (1-számlanyitás, 2-számlabezárás)
Számlaszám

20.3.

(IBAN szerkezetben ha a bank IBAN-t
használ)

A bank vagy a takarékpénztár
megnevezése ( a bank SWIFT ill.s BIC
kódja)

Az ország neve
Dátum (1-számlanyitás, 2-számlabezárás)

21. Kapcsolt vállalkozásban álló személyek

(1-kapcsolt vállalkozás létesítése, 2- kapcsolt vállalkozás megszűnése; adószám , dátum)

22. Üzletviteli könyveket vezető személy
Cég illetve személyi név
Adószám
Dátum (1-bejelentés, 2-kijelentés)
Adatok a fizetésképtelenség miatti eljárásokról és egyéb kényszermegszűnési
23. eljárásokról
1-kényszeregyezség, 2-csődeljárás, 3-felszámolás, 4-egyéb megszűnési forma

Jogerős határozat dátuma az eljárás kezdetéről
Jogerős határozat dátuma az eljárás befejezéséről
Eljárás befejezésének módja
Egyéb megszűnési formák

24.

Foglalkoztatott személyek
száma

Foglalkoztatásból származó jövedelem
kifizetési hónapjának napja

25. Egyéb

Aláírásommal igazolom az adatok hitelességét.
Kelt____________________, ___________________napján
A kötelezett aláírása:
___________________________
Az adónyilvántartásba való bejegyzéshez az alábbi okiratok vannak mellékelve:
____________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________

