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Az Adóhivatalnak
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Adatvédelmi nyilatkozat a
bmf.gv.at/datenschutz oldalon vagy papíron
valamennyi pénzügyi és adóhivatalban

Az adószámla száma
Az Adóhivatal száma – adószám

Dátum

Név/cégnév:

Kérdések esetén kérjük, forduljon a következőhoz:

Tárgy:

A megfelelő négyzet bejelölése

Megnyitás/megkezdés

Áthelyezés

Iparűzés

Mező- és erdőgazdasági üzem

Bérbeadási, illetve
haszonbérbeadási tevékenység

Kérjük, hogy a kitöltött kérdőívet egy hónapon belül küldje vissza az Adóhivatalnak.

Továbbá kérjük, hogy személyazonosságát igazolja az Adóhivatalnál.
Ebből a célból a megadott határidőn belül, munkaidőben, valamely személyazonosító okmány bemutatásával (útlevél, személyi igazolvány,
vezetői engedély) személyesen felkeresheti az Adóhivatalt (információs központ), vagy a dokumentumokat (másolatban) ehhez a kérdőívhez
mellékelheti.
A személyazonosság ellenőrzését a meghatalmazott fél képviselője is elvégezheti.
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bmf.gv.at

Önálló tevékenység

Bővítés

Ha egy meglévő vállalkozást az eddigi tulajdonosától (vásárlás, csere, ajándékozás stb. útján) vásárolta meg vagy vette bérbe, kérjük, hogy a
megfelelő szerződést – amelyből látható a vételár (bérleti díj) összege, valamint az előző tulajdonos (átadó), illetve bérbeadó neve és címe –
másolatként mellékelje vagy mutassa be.
Ezenkívül a következő dokumentumok bemutatását kérjük

Aláírás

Kérdőív természetes személyek számára (nem használható jogi személyek és személyegyesítő társaságok esetén)
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Kérdőív

Kérjük, jelölje be a megfelelő négyzetet.

Családi vagy vezetéknév és keresztnév és cégnév (ha van)
Családi állapot
házas/bejegyzett élettársi kapcsolatban élő
tartósan külön élő 		
Lakcím/székhely

életközösségben élő

egyedülálló

elvált

özvegy

Társadalombiztosítási szám (10 számjegyű)

Születési dátum

Adóügyi nyilvántartásban szerepelek

az adószámlaszám alatt (az Adóhivatal száma - adószám)
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Igen
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Nem

Napközben elérhető a következő telefonszámon

Az alábbi jövedelmeken kívül jövedelemben részesülök

a következő összegben
Összeg euróban

(kérjük, a folyó évre várható összeget adja meg)

Munkaviszony/nyugdíj
Egyedül kereső vagyok, illetve gyermekeimet egyedül nevelem:
A (házas)társ társadalombiztosítási száma
Az egy fizetésből élő családok/gyermekeiket egyedül nevelők
adókedvezménye (várhatóan) megillet
A szakma gyakorlásának helye/ügyvezetési központ (kérjük, a további telephelyeket egy mellékleten sorolja fel)

Bérbe- és haszonbérbeadási tevékenység esetén: A bérbe- és haszonbérbe adott ingatlan címe

Születési dátum

(kérjük, a további ingatlanokat egy mellékleten sorolja fel)

A tevékenység/jövedelemtípus (pontos) megnevezése (pl. mindenféle áruval való kereskedés helyett > zöldségkereskedés)

A szakma gyakorlásának/a tevékenység kezdete

Bejegyzés a cégnyilvántartásba?
Nem

Gazdasági év a nyereségmeghatározás
szempontjából

Az 1994. évi UStG 20. § (1) bek. szerinti
kérelem

Igen

Cégjegyzékszám
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Az üzemben (várhatóan)

kezdete
vége
A várható éves forgalom az első évben
Összeg euróban

foglalkoztatott munkavállalók száma
A várható éves forgalom a következő évben
Összeg euróban

A várható nyereség az első évben
Összeg euróban

A várható nyereség a következő évben
Összeg euróban

szám

>

A kisvállalkozásokat az 1994. évi forgalmi adóról szóló törvény (UStG) 6. § (1) bek. 27. sorának megfelelően (amelyek éves forgalma nem haladja
meg a 35 000 eurót) kérjük, jelentsék be, hogy szándékoznak-e benyújtani az 1994. évi UStG 6. § (3) bek. szerinti általános adózási kérelmet.
Nem

Igen (lásd a mellékletet)

Igen (későbbi benyújtás)

Azokat a vállalkozókat, akik kizárólag olyan tevékenységet folytatnak, amely kizárja az adólevonást, illetve akik a tevékenységük után az 1994.
évi forgalmi adóról szóló törvény 22. §-a szerint (átlagos adókulcs alapján történő adózás a mező- és erdőgazdasági üzem keretében) fizetnek
adót, kérjük, hogy a kérdőívhez mellékeljék a kitöltött U 15 nyomtatványt (a forgalmiadó-azonosító szám kiadására irányuló kérelem), ha a
Közösségen belüli szállításokhoz vagy a Közösségen belüli beszerzésekhez forgalmiadó-azonosító számra van szükségük.
A többi vállalkozó hivatalból megkapja a forgalmiadó-azonosító számot.
A végzett tevékenység alapján az alább felsorolt járulékok is felmerülnek
Kamarailleték

Gépjárműadó

Fogyasztási átalányadó

Nem
Igen
A vállalatban valódban csendes társasági tag vesz részt:
Ha igen: Név, születési dátum és cím (kérjük, a további valóban csendes társasági tagokat egy mellékleten sorolja fel)
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Egy meghatalmazott személy képvisel: A meghatalmazott személy neve, címe

Csatolom a meghatalmazást (fénymásolat).

A meghatalmazott személy hivatkozik a meghatalmazásra.
A meghatalmazás hatályát a mellékelt levél részletezi.

Megerősítem, hogy a fenti adatokat legjobb tudásom és lelkiismeretem szerint teljes körűen és helyesen adtam meg.
Az adóköteles személyazonosságát és lakcímét eredeti
dokumentumokkal igazolták.
Igen

Kelt, aláírás, illetve cégszerű aláírás

illetve

Nem

Kelt és a meghatalmazott képviselő aláírása
Verf 24, 2. oldal, 2020.02.14-i változat

