Bakonycsernye

Nyomtatványok

- Kérelem kiemelkedõ tanulmányi eredményt elért diákok tanulmányi támogatására

- Kérelem lakásfenntartási célú települési támogatás megállapítására

- Kérelem ápolási célú települési támogatás megállapítására

- Kérelem gyógyszertámogatás célú települési támogatás megállapítására

- Kérelem települési támogatás megállapítására

- Kérelem rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény megállapítására

- Tájékoztató a súlyos mozgáskorlátozott személyek közlekedési kedvezményei igényléséhez
Kérelemnyomtatvány súlyos mozgáskorlátozott személyek közlekedési kedvezményének igényléséhez

- FAKIVÁGÁSI ENGEDÉLYKÉRELEM / BEJELENTÉS

- Bejelentkezés, változás bejelentés iparûzési adó - idegenforgalmi adó hatálya alá tartozók részére
- BEVALLÁS a helyi iparûzési adóelõleg kiegészítésérõl állandó jellegû iparûzési tevékenység esetén
- BEVALLÁS a helyi iparûzési adóról állandó jellegû iparûzési tevékenység esetén 2013
- Gépjámûadó mentesség bevallás
- BEVALLÁS a helyi iparûzési adóról ideiglenes jellegû iparûzési tevékenység esetén
- Bejelentés magánszemélyek kommunális adó megszüntetéséhez
- BEVALLÁS a magánszemély kommunális adójáról
- MEGÁLLAPODÁS helyi építmény és magánszemélyek kommunális adóval kapcsolatos kötelezettségekrõl és jogokról
- BEVALLÁS a helyi vízgazdálkodási jogkörbe tartozó szennyvízelhelyezéshez kapcsolódó talajterhelési díjhoz 2 0 1 2 . évrõl

- BEVALLÁS a helyi iparûzési adóról állandó jellegû iparûzési tevékenység esetén 2012

- BEVALLÁS a helyi iparûzési adóról állandó jellegû iparûzési tevékenység esetén 2013
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- Bevallás helyi iparûzési adó kiegészítésérõl

- Ideiglenes jellegû iparûzési adó bevallás adómértékkel feltüntetve

- Bejelentkezés, változás bejelentés iparûzési adó - idegenforgalmi adó hatálya alá tartozók részére

- Magánszemélyek kommunális adója 2013

- Magánszemélyek kommunális adóbevalláshoz csatolandó megállapodás 2013

- Lakásfenntartási támogatás iránti kérelem

- TÁJÉKOZTATÓ A helyi iparûzési adóra vonatkozó hatáskörök önkormányzati adóhatósághoz történõ visszaadásával
kapcsolatban

- Bevallás gépjármûadóról a Bakonycsernye község önkormányzati adóhatósághoz (.doc - 30 KB)

- Megállapodás adóval kapcsolatos kötelezettségekrõl és jogokról (.doc - 34 KB)

- ADATLAP (.doc 40 KB)
A termõföld bérbeadásából származó jövedelemrõl és a levont adóról

- KÉRELEM (.doc 22 KB)
Adóigazolás kiadása tárgyában

- KÉRELEM (.doc 21 KB)
Anyakönyvi kivonat kiállítására

- BEJELENTÉS (.doc - 29 KB)
Az adókötelezettség, illetve az adóköteles bevételszerzõ tevékenység megkezdésérõl

- BEJELENTÉS ADÓKÖTELES TEVÉKENYSÉGRÕL (.doc 23 KB)

- EB BEJELENTÕ LAP (.doc 20 KB)

- FAKIVÁGÁS BEJELENTÉSE (.doc 23 KB)

- BEJELENTÉS (.doc 29 KB)
Az adókötelezettség, illetve az adóköteles bevételszerzõ tevékenység megkezdésérõl
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- KIFIZETÕ BEVALLÁSA (.doc 24 KB)
Bakonycsernye önkormányzati adóhatósághoz a magánszemély termõföld bérbeadásból származó &&..évi jövedelme
adójáról

- NYILATKOZAT (.doc 30 KB)
Költségmentességi kérelem elbírálásához

- BÉRBEADÓ MAGÁNSZEMÉLY BEVALLÁSA (.doc 31 KB)
Bakonycsernye önkormányzati adóhatósághoz a termõföld bérbeadásból származó &&&évi jövedelem adójáról

- MÉHÉSZ BEJELENTÕ LAP (.doc 20 KB)

- MÉHÉSZ KIJELENTÕ LAP (.doc 20 KB)

- NYILATKOZAT (.doc 31 KB)
Adószámlá(ko)n fennálló túlfizetés összegének rendezéséhez

- KÉRELEM (.doc - 20 KB)
Túlfizetés rendezésével kapcsolatban

- KÉRELEM (.doc - 21 KB)
Közterület használati engedély kiadásához
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