
BEVALLAS
a helyi iparűzési adóról őllandó jellegű iparűzési tevékenység esetén

F'őlap
2012. évben kezr!őttő adóévben tt/az önkormtírylzal illetékességi lerüIeléníob)tatolt levékeqlség uldni adókötelezellségről

(Berylújtandó a székhe|l, telephelj íekvese szerínti telepüIési önkormdnyzú, fővdrosban afővirosi önkormányrul adóhalóstűgához)

W. Az acló alapjának egyszerűsítelt meghatározisi módjtil vdlaszlók 4)ilalkozata

A 2012. adóévre az adóalap eg)szerűsílell megdllapítási módjtit válaszlom:

|Q a szeméQ jóvettelemcdóró! szóló töDéry) szerinti átttldryladózókénl

|| nz egyszerűsílett vállalkozóí űdó alan\aként

Iq egyéb az adóévet megelőző évben 8 millióforintol meg nem haladó nettó árbevélelű vállalkozókénl

]. Éves bevallás

2. Zdró bevaIIás

3. Előlársasági bevallds

4. Naptdri évtiíI eltérő üzlelí évet ldlasztó adózó bevallása

5. Év közben kezdő adózó bevaltása

6. Naptái ánől ellérő üzleti évet választó adózó tittérésének évérŐI készüll évközj bevallása

7. A szeméUi jövedelemadóról szóló törvény szeinl mezőgazdasdgi őslermelő bevalldsa

A Htv. 37. § (2) a) pontja alapján titlandó jellegű iparűzési tevékenlséggé vdló tevékeqlség utdn benyújtotl bevallás

III. A zdró bevrrllds benjújttisának oka

A tev ékeryl ség saj dt elhaíározásbóI tö rlénő megszüntelése

Előltirsaságkénl műkötlő lársaság cégbejeglzés ínínti kérelemnek elutlsítdsa vag1 a kérelem bejegyzés előlli vÍsszavondsa

7. Székhe$ dlhelyezése

8. Telephely megsüníelése

9. Egy szerűsítetl vállalkozói adóalanyis dg megszűnés e

1 0. E g1l éni vtillalkozó i levékeny ség szüneleltelés e

l l. A lelepülési önkormánYzat adórendeldének halályon kívül helltezése

] 2. Esvéb:

c |D |z !.r,t
V. Adóalanv

1. Adóalan1 neve (cégneve):

2. SzüIelési helye:

3. Anyjft Születési csalddi és ulóneve:

4. Adóazonosító jele: ,na*,,r-o,f|]]]]]]] -n
5. Székhely e, to*dnury ",ffrl] vdros/kózség

közterülel _ közterülel jelleg _ hsz _ ép. _ Ih. _ ett _ ajtó

6. Bevallást kilöllő neve: t eI e fo n s zám o,/e - mai l cí me :



WI. Az atló (F0

l.Htv.szerinti-váIlalkoztisisüntű-évesnetlóárbevérel(részletezésekülönlaponla!álható) m m m m!Immm,mmm,mmm,mmmffiffi,mmm,mmm,

tnmmmm,

2. Eladott druk beszerzési éiléke

3, Kö zvetílett szolgállatóso k érléke

4. Az nlvállalkozói teljes{tések érléke

5, AnyagkóIlség

6. Alapkutatlis, alkalmazotl kutatás, kisérlelifejleszlés aclóévben elsaimoll közvetlen köIísége

7. Htv. szerinli - vtíllalkoaísi szintű - adóalap 112+3+4+5+6)]

8. A fogIalkozlatds növeleséhez klpcsoIódó attóalap-mentesség

9. A fog I aI kozlttttis cs ö kkenléséh ez kapcs oló tló adó alap-növ ekmén1l

10. Mentességekkel korigtíll Hlv, szerinti - a vdllalkozási szinlű - adóalap [7-8+9]

11. Az ónkormtirytzat illetékességi területéíejutó - a ]0. sorban lévő adóalap megoszttba

szerinti - telepúlési szinlű adóalap

]2. Adómeníes adóalap önkormdnllzati döntés alqján (Htv. 39/C. §-a szerint)

1j. Azönkormárytzali rendelel szefinli atlóköleles atlóalop (]1-12)

14. Adóilaprajutó iparűzésí adó összege (13, sor*...,t%)

1 5. Ónkormrinyzati döntés szerinli adókedvezmén1 (íItv. 39/C. §-a szeint)

16. Az ídeiglenes jellegű iparűzési tevékenység után az aclóévben meglizetett és

az önko rmáql zatruíl levonható ndó dtal án1 ósszege

17. Kommunális beruházás miatt magánszenéIy áItaI levonhaló keclveanény összege

1 8. Ip a r űzésí adófi,ze!és i köle I e zett s ég I I 4 -( 1 5 + 1 6+ 1 7 ) J

19. Adóelűegre bertzeutt összeg

20. Fellöltési kötelezettség címén beJizeteft összeg

2 1. Különbózet [1 8-(1 9+20) l
2 2. A z ö n ko r mdn1 znl r ll j u ló arló dt d ány ö s s ze g e

23. KüIJbldön létesített telepheljre juló adóalap

mlilmm

mmmm[nmmmm
mmmm
mmmmmmmm

mm
mmm

VIII- AtlóelőIeg bevallása (részletes adfttok űz,,E" jelű betálapon!)

1. Elozegllizelésíidősuk fT [llr, hóf|naptóI

Esedékesség

mmmmm,2. Első előlegrészlet

3. Mtis o dí k e l o'l e g r és zl el

IX. Fzlelősségem tudatában kijelentem, hogl a bevallásban közölt adalok a valósdgnak megfeleInek.

tll-l]n [E
nop

heUség

1. Á jelen adóbevalldsl ellenjegyzem:

2. Attótanácsatló, adószakértő vagl okleveles ldószakérlő neye:

az arlózó vag képviselője (meghatalmazoltja) aldírása

Jelölje X-szel, ha az úóltatósághoz bejelenlell, a bevallás aláírására
j ogos u lt til l andó meg h atalmazo lt : J

JeIöIje X-sze!, ha meghdalmazott és meghatalmazásál csalolla:I

JetóIje X,szel, ha az aldíró az adóhalóscighoz bejelenletl pénzúgli
Éepvlselo: 

I )
3. Adóazonosíló suima:

4. Bizonlítvdql / ígazolvány száma:



,,A" jelű betétlap
2012. évben kezdődő. adóévről a/az önkormányzat illelékességi lerületén

folytatott állandójelIegű iparűzési tevékenység utáni adókótelezettségrőI szóló helyi
iparűzési adó b eval lás hoz

vóllalkozó k nettó drbev ételének a kis zdmítds a

II. A nettó drbevétel

l. Htv. szerinti - vtílla]koztisi szintű - éves netló átbevétel [2-34-5-6]

2. A számvireli törvény szeinti neltó árbevétel

mmmmm,mmttEmm,
3. A íársasdgi adóról és az osztllékat!óról szóIó tönén1 szeinli jogdíjbevérel m m m m tn ,

4. Eglléb szolgtiltatások érlékeként, illelve egléb rd|ordíttísok közöll kímutatolt jövedéki adó összege

5. Egyéb ráfordílások közótt kimulalotl regisztrációs adó, energil atló összege

6. Felszolgtildsi díj áúeváele

mm mm,

,,B" _jelű betétlap
2012. évben kezdődő adóévről a/az önkorm ányzat i l l e t é ke s s é gi t erül e té n

folytatoll állandójellegű iparűzési tevékenység utáni adókötelezettségről szóló helyi
iparűzé s i adóbev al l ás hoz

Hitelintézetek és pénzügyi váIlalkozósok netló órbevételének a kiszámííása

II A nelló árbevétel

1. Hlv. Szerinti - vállnlkozási sziníű - éves nefló árbeváel í2+3+4+5+6+7-8J

2. Kapott kamarok és kamaljellegű beváelek

j. Eglléb pénzügli szolgtiltaltis bevélelej

4. Nem pénzügyi és befekletési szolgáltatás nelló úrbevétele

5. B efe kl eté§ szo lg áIlatds bevélel e

6. Fedezeti ügylerek veszteségéneUnyereségének nyereségjellegű kúlónbözete

mmmmmm,mmmmmm,

mmmmmm,
7- Atapüglletek (fedezett télelek) nyereségénelr/ veszteségének nyercségjellegű különbözete mmmmE],
8. Fizetett kflmatok és kamatjeIlegű rdfordíttísok



II. A netló drbevélel

1. Htv. szeíinti - vtillttlkoztisi szinlű - éves netló árbe!élel [2+3+4+5+6+7-8]

2. B izto s í!ás l ech ni kai e re dmány

3. Nettó működésí köllség

4. Be|ektelésekboT szármnzó biztosíttktechníkaí ráfordíllisok (csak életbízlosítási ágnál) és

az egl éb bizlosíttistechnikai ráfo rdítliso k eg) ülíes ósszeg e

5. Fedezetí üg7lelek nyercségéneldveszleségének nyereségjellegű küIönbözele

6. Alapüglletek (fedezeű réfutek) nyereségénekheszteségének nyereségjellegű küIönböze' ffl [f[-l m m ffi,
7. Nem biztosíltisi tevékenység bevétele, beíekletések nettó árbevétele, a Htv. 52. § 22. c) alpontja

szerinl egyéb növelő lételek

8. Htv. 52. § 22. c) alponljdbaníoglalt csökkentések

mm tnm,

l, Hrv. szerinti - vtillatkozási szinrű - éves nettó árbevéret [2+3+4+5+ól m m m m m,
2. B eíe lílelési szo lgállolási lev ékenj ség b evetel ei

3. Nem befeldetési szolgtíhatd§ tevékenlség bevélele

4. Kapolt kamalok és kamaljellegű beváelek egllültes ósszege

mm mm,mmmmm,
5. Fedezeli ügtetek nyereségéneli/veszteségének nyereségjellegií különbózere m m m m,
6. Alapüg!telek (íedezelí lélelek) nyereségének/ veszteségének nl,ereségjellegü különbözele

II A neftó drbevétel



,,E" jelű betétlap
2012. evben kezdődő adóévrőJ a/a: önkormónyzat illetékességi területén

folylatott óllandó jellegű iparűzési,,íe.vékenység utáni adókötelezetíségről szóló helyi
iparűzési adób eval l ás hoz

A 2013-ban kezdődő adóelőIeg-Jizetési időszak adóelőleg-bevalldshoz szükséges tójékoztató adalok
Nem kelt kirölteni a Htv. j9. § (6) bekezdésének haldlya ald nem tarlozó, 500 M F1-ol nem meghaladó nettó árbevételű adóalanynak!

Adóalaul:

Ádóalanlt neve (cégneve) :

|. Adóazonosítójeir, ffi Aaa,.a-o,fff!]]]]] n
'I. A Hlv. j9. § (6) bekezdésének húálya űId nem taítozó, 500 M F1-ol ,neghaladó neltó drbevélelű vállalkozónak kell kitölleni!
F,
]. A Htj. 39. § (7) bekezdése szerinli export árbevételhez kapcsolódó elábé és könetítetí

szolgáltatások értékt

2 A Htv 39. § (7) bekezdése szerinti kózfinanszirozásban részesúIő glóg,lszerek

é rté ke s íté s é hez kapc sol ód ó eI áb é

3 A Htv 39 § @-(5) bekezdése alapján (sálosan) megáIlapítox, levonható elábé és

kóaptí.tett szolgáltatások érléke eg)ijttes összege

4 Figlelembe vehelő elábé éS a kö^,elítet! Szolgáltatasok értékének eg,,úttes összege (l +2.+3.),

í. Á dó e l őI eg -s zámításrui,l fi gl e l emb e v e endő v állal kozó s i s z i n tű a d óa lap

'Főlap VlI/l.sor-FőIap ílII/4 sor-Főlap VII/5. sor -Főlap VII/6-4- sor]

tl tl tll"mm[I
lnm m
mtnmmmmmmfl"m
m mmm

'II. A Htv. 39, § (6) bekezdésének halál!fl ald taflozó kapcsoll vállttlkozás eselén m" tnmm
m"mmmmmmmmmmmmmm
mmmmm

mm"mmffi

} A kapcsolt vállalkozás aüa.lanyok ósszes nettó árbevétele

2. Kapcsolt vóllalkozás adóalanyok által figyelembe vehető összes anyagköltség, alváIIaIknzói teljesítések

értéke, alapkutatás, aIkalmazott kutatás, bísérletifejlesztés adóéyben elszámoll kb:vetlen kóltsége

3 Kapcsolt vállalkozás adóalanyok összes eladott áruk beszerzési értéke

4 Kapcsolt vállaIkozás adóalanyok ósszes kózvetíten szolgákotások értéke

5. A 3 és 4 sorból a Hn 39. § (7) bekzzdése szerinti exporl árbevételhez kapcsolódó ósszes e]ábé és könetített

szolgáltatások értéke

6 A 3 sorból a Hn. 39. § (7) bekezdése szerinti közftnarczírozósban részesülő glóglszerek

é rté ke síté s éhez kapcsol ódó eláb é

7 A kapcsoll vállalkozásoknáI a Htv. 39. § (4)-(5) bekzzdése alapján (sávosan) megállapított, levonható

elóbé és kó2vetített szolgáItatuok értéke eg/ültes ósszege

8 Kapcsolt vállalkozás tagjai által összesen figlelembe vehetó

eladott áruk beszerzési érléMnek és a kinetített szolgáItatások értékének eg)úttes öss:ege (5 +6+7.)

9. Kapcsolt váIlalkozósok összesíteít pozit^, eIőjelű hjlönbözel (adóalap) (].-2 -8.)

} 0. Á: adóalanyra jutó, eIőle4smmításnálfiglelembe veendő yóIlalkozási szintű adóaIap

t9. sor* ("A" vagl ,,B" vagy ,,C" vagl ,,D" betétlap II/]. sor/l sor)J

m
m

helllség
rrrn
év

nn
hó nlp az adózÓ vagy kepviselője (meghatalmazotlja) aldírása



III. Megoszltis

1, A vállalkoztis tiltil az adóévben - a Hlv. melléklele szerinl -ligyelembeveendő összes szemé|li

jellegű rtifordiítís összege m .[-t-l til.tft], rt
2. Az ]. sorból ttz önkormányaú illelékességi lefiletén íoglűlkozlűtollak ulán nz adóévben - l

Htv. melléktete szerint -Jiglelembeveendtí szemé[li jellegű ráfortlíttis összege m m. .[f[l.[I[l, P'
3. A vátlalkoaísnak az adóévben a székhe$, lelephe[t szerinli településekhez tarlozó - a Hlv.

mellékleteszerinli-ósszesesz*özértékösszege m.m m.ffll, rt
4. A 3. sorból az ónkormányzat illetékességi terüIelén ftgyelembeveenrlő - n Htv. melléklete szeihli -
eszközérrékösszeg. ffnm[nm. ,Ft
5. Egjetmes szotgtlltató, lillamosenergia- vagl Jöldgázliereskeűí villamosenergia vagl Jöldgáz végső fogtasztók részére törlénő érlékesűésbdl

suirmazó összes számvitelilörvény szefínü neltó tirbevélele m,m m. .ff[-.l, rr
6. Az 5. sorból az egyetemes szolgálttttó, villatnosenergia- vagy fiildgtizlteteskedő villamosenetgia vagy föltlgtiz végső foglttszlók részére törlénő

értékesílésből származó nz önkormtínyzat illelékességi terüIetéfe juló számvileli lönéry1 szeiníi netló árbevétele

mmm.m ,Ft
7. Villamos energía eloszló htílóznti engedéIyes és fi)Idgázeloszlói engedéfues eselén az összes végső

foglaszlónrtk íovábbíloű villamosenergia vagy JöIdgáz mennlisége ffi m .m, kWh vagl ezer nl
8. A 7. sorból a illamos energia eloszló htilózati engedéfues és fildgázelosztói engedéllles eselén

az önkormdnjzat illelékességí terüIetén Iévő végső fogyaszlónak tovdbbítolt villanosenergia vagl

9. Az építőipai levékenységboT [Htv. 52. § 24./ származó, szdmvileli löméryl szerinti érlékesílés neíló drbevélele és az adóév ulolsó ilapján fenndlló,
építőípari levékerytséggel összefüggésben készletre vett beíejezetlen termeles, félkészlermék, készlermék érréke eg)üUes ósszege

m ,ff[l.[T-[l [I[l, r,
t0, A9.sorbólazönkormányzatilletékességiterüIeténaHlv.37,§(3)bekezrlésszerinllétrejöttlelepheljíejulóösszegmmm. .ffl],/,,/
1 1. A vezeték nélkülí ttívközlési tevékenJJséget végző váIlalkozó távkózlési szolgáIrafuist igénybe vevő előJizelűnek száma

[f[l [T[][f[l, al
t2. A I 1. sorbó! az önkormtinyznt itlelékességi terüIetén fultílható számláztísi cím szeilnti vezeték nélküIi távközlési tevékeqlségel

igénybe vevő előJizelők száma m .ffTl, at

]3. A vezetékes tdvközlési tevékerylséget végző vtíllalkozó vezetékes ldvközlési tevékenység szoIgállalási helyeinek száma

lil [f[] ff[l, ar

14. A 13. sorbóI az önkormárylznl ílleíékességi terülelén található vezelékes sulgállatdsi hel!einek száma

m .ffTlat
l 5. A veze!ékes tdvkóztési tevékenységet végző vállűlkozó vezeték nélküli ttivközlési szolgáltalásl igénybe vevő elŐJizetőinek saÍma

ff[l [l-[l ff[l, al
1 6. A 1 5. sorból az önkormtinyzat illelékességi lerülelén la!álható szdmlázási cím szerinti vezelék néIküIi tlvközlési tevékenységet

igénybe vevő etőfizetők szdma ffll [l]].[I[l, ar
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BEVALLAS
a helyi iparűzési adóról dllundó jellegű iparűzési tevékenység esetén

20,.. évben klzdftIő adóevben a/az

Főlap
önkormdnyzú illelékességi lerületéníob]tatott levékenység uldni arlókötelezeltségről

(BenyújtancIó a székhely,telephely fekvése szerinti telepüIési önkormányzal,fővdrosban aJővdrosi önkormdry)zal adóhalóstigtíltoz)

l. Eves bevnllás

2, Záró bevallás

j. Előtdrsasigi bevllltis

4. Naprári évliíl eltérő üzleli évet válaszló adózó bevallása

5. Ev közben kezdő adóu bevallása

6. Naprári évtoT eltérő üzleti évet válaszló adózó tittérésének évéről készüll évkóZj bevalldsn

7. A személyi jövetlelemadóról szóIó tömény szeiní mezőguzdasdgí őstermelő bevalldsn

8. A Htv. 37. § (2) a) pontjl alapján állandó jellegű iparűzési tevéhenllséggé váIó levéken)lség után benyújtolt bevnllds

9. A kisndózó vállalkoztis téleles adójtínah alanlakénl benlújlott bevallds

III. A airó bevallás berylújtásának oka

]. Felszámolás

2. Végelszámolás

3. Átalakutás

4. A tevékenység sajdt elhatározásból törlénő megsünlelése

5. Hűtó s tígi ftegszüntelés

6. Előrársastigként műkörlő lársaság cégbejegyzés iránli kérelemnek elutasíttisl vagy a kérelem bejeg|zés előtli visszavondsa

7. Székhely álhelyezése

8. Telephell megsüntetése

9. Eg)szerűsítetl vállalkozói adóalaryl íság megsziínése

1 0. Eg7éni vdllalkozói tevékerylség szüneteltetése

1 1. A kisadózó váIlalkozdsok téleles adójtíban az adóalanyistig év közben való kelelkezése

] 2. A kisarlózó váIlalkoztisok tételes atlójában az adóalnnjliság megszűnese (a levékenlség megszüntelése nélküI)

1 3. A kisvtillalnri adóban az adóalanyísdg megszűnése

14. A lelepúIési önkormdrylzal adórendeletének hatályon kívül llelyezése

I 5. Esyéb:-

V. Adóalany

1. Adóalany neve (cégneve):

2. Szülelési helye: város/lti)7ség,ianio,ff fT|tv naf|ru,p

3. Aryja szüIelési családi és ulóneve:

4. Adóazonosító jele:

5. Székhelye, to*annryul-f| vdrosközség

közJerület közterülel jelleg _ hsz _ ép. _ lh. _ en _ ajtó

6. Bevnlldst ltilöltő neve: , t elefonszdmile-mail címe :.

W. Az adó alapjánah egyszerűsítetl meghalározá§ módjdt választók nyilatkozata

Az adóévre az ulóalap eglszerűsítelí megállapítdsi módját vdlaszlom:

|Q a személy jövetlelemadóról szóló törvény szerinti átalányadózólténl

]fl az eg\szerűsítetl vállalkozói űtló alanlaként

]Q az arlóévben 8 miltió forintot meg nem hakdó netló drbevételű atlóalanyként

d) a kislláIlalati adó htllti$n alri tartozó adóalanyként



VII. Áz adó

2. Eladolt druk beszerzési érlékének, közvelített szolgáltalások éttékenek Jiglelembe
haldllta alánemtartozó adóalan1 esetén: ,,E"lap II/6. sor) együltes

3. Az alvdllalkozói teljesílméryek érléke

4. Anyagköllség

5. Alapkutaüís, atkalmazolt kulatás, kísérletifejleszlés adóévben elsűmoll köuellen köItsége

6. Hlv. szerinli - vállalkoztísi szinlű - adóalap [112+3+4+5)

vagy a Htv. 39. § (6) alkalmazdsa eselén:,,E" jelű lap III/1 0. so r]

7. A foglalkozíatós növeléséhez kapcsoIódó adóaIap-menlesség

8. A |oglalkozlatás csökkentéséhez kapcsoIódó adóalap-növekméql

9. Menlességekkel korigált Etv. szerinti - a váIlalkoztisi szintű - adóalap [6-7+8J

10. Az önkormányzal illetékességi területére juló - a 9. sorban lévő adóalap megoszldsa

szerintí - lelepüIési szinlű adóalap

l 1. Adómentes adóalap önkormányzatí dönlés alűpjdn (Hlv. j9/C. §-a s4eint)

12. Áz önkormdnyzali rendelel szerinti adóköleles adóalap (10-11)

l3. Arlóalaprajutó iparűzési atló ósszege (12. sor*.... %)

}4. Onkormdrylzati ddntés szerinli adókedvezmén1 (Hlv. 39/C, §-a szeilnl)

15. Az ideiglenes jellegű iparűzési tevékenység ulán az adóévben meglizeíelt és

az ónkormánlzalndl levonhaló ndó díal dryl összeg e

16, Kommundlis beruházds miatl magánszeméQ dllal levonhaló kedvezmény összege

1 7. Ip ar űzés i adóJizetés i kijle I ezell s ég il 3 -( ] 4 + 1 5 + 1 6) ]
l8. Adóelőlegre beflzetetl összeg, n kisadózó uállalkoztis láeles adójának haltilla alá

larlozó adóalany eselén adóMnt megíizelelí öSszeg

l9. Fekökési kötelezeltség címén beíizelell összeg

20. Killönbözel [1 7-(1 8+1 9)l

2l, Az önkorruinyzatía juló adóátűlány összege

22, KülJöldön laesíretl telepheb,re juló adóalap

(Fl)

l. Htv. szerinti -vállalkozási szintű - éyes nettó árbevétel (részletezése külan tapon találhaló) m m [! m

mm[Im,mmm mtn
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VIII. AdóelóTeg bevalldsa

1. E l o'legfizet és i idős zak

2. EIső előIegrészlel

3. Második elűegrészlet

[I[l l"il hóf|naptól [f[l lril nóf|napig
Esedékesség Osszeg (F0

mmm
!r]l ]l!I

IX Felelősségem ludfllábon kijelenlem, hog a bevallősban közöll adalok a valóságnak meglfelelnek

helység

1. A,j eI en adó bevall dst ell enj egl zem:

tl]T] t]l
nflp

2. Arlótanácsadó, adószakértő vagl okleveles adószakértő neve:

az adózó vag1 képviselője (meghatalmazotlja) aldírásn

Jelölje X-szel, hl az adóhatóstíghoz bejelenlett, a bevallás aldírdsára
j ogos ull áIlandó meg h alalmazott : I

JeIölje X-sze| ha meghatalmazotl és meghalalmaaisdl csalolta:I

Jelölje X-szel, lta az aláíró az ulóhatósághoz bejelentetl pénzüg,li
Eepvlselo: I l

3. A dó az.on osíló száma :

4. Bizony ílvdn1 / ígazolváryt saíma:

20.... évben kez.dődő adóéyről a/az ónkornlányzat i ll e té kes s é gi í e rü l e t é n

folytatott állandójellegű iparűzési tel:ékenység utóni adókatele,ettsé7ről s,óló helyi
iparűzési. adób eval lás ho:

vállalkozók nettó drbevélelének a kiszdmítúsa



II- Á netló árbevétel

1. Hrv. szerinli - váIlalkoaísi szinlű - éves nelló árbeváel [2,34-54l

2. A szlímvitelí lörvén1l szerinti nettó drbevétel

3. A rdrsasági adóróI és ttz oszlalékadóról szóIó lörvény szeinli jogdíjbevélel

4, Egyéb szolgáltatdsok ér7ékeként, illdve egéb ráfordítások között kimutatoltjövedéki adó

5. Egyéb ráfordílások közölt kimutalotl regiszlrdciós adó, energia adó ösuege

6. Felszolgtiltisi díj árbeváele

mmmmm,m mmtm,illmmmm,

,,B" jelű betétlap
20.... évben kezdődő adóévről a/az ónkormónyzat illetékességi területén

folytatott állandójellegű iparűzési tevékenység utáni adókötelezeltségről szóló helyi
iparűzé s i adóbeval l ás hoz

Hitelintézetek és pénzügyi vállalkoztísok nettó árbevélelének a kiszdmítása

II. A nelló árbevélel

]. Htv. szerintí - vállttlkoztísí szinlű - éves nelló árbevélel [2+3+4+5+ó+7-8-9]

2. Kapott kamdok és kamújellegű bevételek

3. Egyéb pénzügyi szolgtíllatds bevételei

4. Nem pénzügyí és befektelési szolgtiltatás nelló árbevélele

5. B efeHerési szolgrikalás bevélele

6. Fetlezetí ügyletek veszteségénelilnyereségének nyereségjellegű küIönbözele

7. Alapügllelek (fedezett íételek) nlereségéneU veszteségének ryleteségjellegű

8. Fizetett komatok és kamatjellegű ráfordííások

9. Pénzügyi líingbe adoft esz};óz uldn elsvi}noll elábé

mmmmmm,mmmmm,tt!mm[rmm,mmmm[Im,mmmtnmm,[Immmmm,
kijlönbözele[nmm[Imm,mmmmmm,t]t]tTlmmmm



,,C" .jelű betétlap
20... évben kezdődő adóévről a/a: önko rmányzat il le té ke s s é gi terül etén

folylalolt óllandójellegű iparűzési tevékenység utáni adókötelezettségről s:óló helyi
iparűzési adób eval l ás ho:

Bíztosítók neíló órbevételének a kiszdmítása

IL A netló árbevétel

]. Htv. szeíinli - válla]kozási színtű - éves nettó árbevétel [2+3+4+5+6+7-8J

2. Bizlosíldstechnikai eredmén1

3. Neaó működési kóltség

4_ Be|ektetésekbiíl 5xárma4ó bizlosíttíslechnikai rúforrlíttisok (csak élelbiilosítási ágnál) és

az egl éb biztosíllislechníkai r áfo rdíl tbok eg üttes összeg e

5. Fedezeti úglletek nyereségéneHveszleségének nyereségjellegű kijlönbózete

6. Alapügylerek (fedezetl ftrelek) nyereségének/veszleségének nlereségjellegű különbözele m m m
7. Nem biztosílási levékenység bevétele, beíekteté§ek netló drbevétele, a Htv. 52. § 22. c) alponlja

mmmmm,m[lmmtn,
mm mm,

Szerinl eg)éb növelő telelek

8. Htv. 52. § 22. c) alpontjdbanfoglalt csökkentések

mffimmm,
helység tT]] n az adózó vagy képviselője (meghatalmazotlja) aldírúsa

é! hó nrrp

,,D" jelű betétlap
20... évben kezdődő adóévről a/az önkormónyzat i l le té kes s é gi terüle tén

folytatott állandójellegű iparű:ési tevékenység utáni adókötelezettségről szóló helyi
iparűzési adóbevall ás hoz

B efe kt et és i v állal k o zós o k n eltó ár b ev él e lé n e k a ki s zá mít ds a

II. A heltó árbevétel

]. Htv. szerinti - váttttlkoztísí szintű - éves nettó drbevélel [2+j+4+5+ó| m m til m,
2. B efektelesi szo lgállattisi levékenlség b ev élelei

3. Nem befelilelési szolgáItatdsi tevékenlség bevelele

4. Kűpotl kamolok és kamaljellegű bevaelek eg|ijiles összege

m[nmmm,mmmmm,mtn mm,
6, Alapügletek (íedezell ftrelek) nyereségénelt/ veszteségének nyereségjellegű különbózele tll] tn



,,E" jelű betétlap
20... évben kezdődő adóéllről a/a- önkormónyzat illetékességi területén

.folytatott Óllandó jellegű iparűzési..te.vlkenység utáni adókötele,ettségről s:óló helyi
iparűzés i adó beval l ás hoz

Az eladolt Óruk beszerzési éttéke és a közvetített szolgáltatúsok értékefigyekmbe vehető együttes öss7ege,

k ap cs o lt v tíllalk o zós adó alapj a

, Átlóolan1: a Elv. 39. § (6) bekezdése szerin!í kapcsolt ltíllalkozás tagja|
Atlóalany neve (cégneve):

l, .q aó o,,n o, í,ó j "k,|IIIfT]f]f] .lad,,a.o,||fff!-f|- -tT-l

tI. A Htv. 39. § (6) bekezdésének hatálya alá nem tartozó vállalkozás esetén (F,

6 Figyelembe vehető elábé és a közvetített szolgáltatások értékének egrüttes össrege [legfeljebb 500 M Ft nettó árbevéte]ű
adózó esetén: (l,+2.), 500 M Ft feletti nettó árbevétel esetén: (3.+4+5.) ] mmf,nmrn

l. Eladott áruk besrerzési mtéke (elábé) összesm
2. KöZvetített szo]gáltatások értéke összesen

3.Azl-és2.sorbólaHtv 39 §(7)bekezdéseszerintiexporlárbevételhezkapcsolódóelábéésközyetített
szolgáltatások énéke 500 M Ft4l meg nem haladó nettó árbevételű váIlalkozónak nem ketl kitöIlení!

4. Az 1, solból a Htv. ]9 § (7) bekezdése szerintikőzfinarczirozásban részesüló gyógyszerek
értékesítéséhez kapcsolódó elábé 500 M Ft<ll meg nem haladó netló irbevételíí
vállalkozónak nem kell kirölreni!

5 A Híll. 39. § (a)-(5) bekezdése alapján (sávosan) rnegállapított, levonbató elábé es

közvetitett szo]gáltatások értéke együttes összege

mmmmm
mmmmm
mmmmm
]ilmtnmm

II. A Htv, 39. § (6) bekezdésének hatálya al á tzrtoző kápcsolt vállalkozás esetén

l , A kapcsolt vállalkozrás adóalanyok összes nettó arbevétele

2. Kapcsolt vállalkozás adóalanyok á]tal figyelembe vehetó összes anyagköltség, alvállalkozói teljesítések
értéke, alapkutatás, a]kalmazott kutatás, kísérleti fejlesztés adóévben e]számolt közvetlen költsége
3 Kapcsolt vállalkozás adóalanyok összes eladott áruk beszerzési értéke

4 Kapcsolt vállalkozás adóalanyok összes közvetített szolgáltatások értéke

5. A 3. és 4. sorból a Htv. 39. § (7) bekezdése szerinti export árbevéte]hez kapcsolódó összes elábé és közvetítetl
szolgáltatások értéke

6.A3.sorbólaHtv 39.§(7)bekezdéseszerintiközfinanszírozásbanreszesülőgyógyszerek
átékesítéséhez kapcsolódó elábé

7 A kapcsolt vá]]alkozásoknál a Htv. 39. § (4)-(5) bekezdése alapján (sávosan) megállapított, Ievonbató

elábé és közvetített szolgáltatások értéke együttes összege

8. Kapcsolt vállalkozás tagiai áltat összesen figyelembe vehető
eladott áruk beszerzési értékének es a közvetített szolgáltatások értékének együttes összege (5 +6+7 )
9. Kapcsolt vál]alkozások összesített pozitív előjelú különbözet (adóalap) (1.-2 -8)

I 0 Az adőalanyajutó vállalkozási szintú adóalap

9_ soí* (''A" vagy ,,B" vagl ,,C" vagl ,,D" betétlapbetétlap IV1. sor/l. sor)]

m mmm
mmtmmmmm romm mmm
mmmmm
mmmmm
m[!mmfD
mmmmmmmf!mm
m tnmmrm En

év hó nűp űzfldóZóvagyképviselője(meghűtalmluottja)aldírásahelység



,,F" jelű betétlap
20... évben keulődő arlóévróT o,/ttz Önkormdrylzal illelékességi területén

íob]latott tillandó jellegű iparűzési |evékenység uláni adókölelezeflségrőI szóló heQi
ip ar űzés i a dó b ev al l ás h o z

A vállaIkozási szinlű adóalnp megosztása

L Adóalany

l. Adóalany nele (cégneve):

II. Az alkilmuott adóalap megos-<ltís módszere

n1. SzeméUi jeUegű rtiJorr!ítással arányos

] 2. Es zközérték ar tin|, os

|s. A rur. 3. számú metléklet 2.] poníja szeíinti megoszllis

4. A Htv, 3. számú melléklel 2.2 ponlja szeinli megoszlás

|s. ,l mv. 3. saimú melléklel 2.3 ponlja szerinli megoszíds

|a. ,l au. 3. saímú melléklet 2.4.1 ponlja szeinti megosdds

]z. ,l tttu. 3, számú melléklet 2.4.2 pontja szerinti megoszltís

IIL Megoszttis

1. A váIlalkozás áIíal az adóévben - a Hlv. mellékleíe szerinl -fig)elembeveendő összes személli
jellegű ráfordílás összege [E m m.ffll, i.l
2. Az ]. sorból az önkormdnyzat illerékességi lerülerén íoglalkozlatoltak uttín az ldóévben _ a

Htv. melléklele szerint-Jiglletembeveendő személyi jellegű ráíoídítás összege m m m.[f[].[f[], rl
3. A vtillalkozásnak az adóévben a székhely, lelephe$ szefinti lelepülésekhez lartozó - a Htv.

melléklete szerintí - ósszes eszkózérték összege ro.m.m .ffil, n
4, A 3. sorbÓI az önkormdnyzal illetékességi reíúIetén Jiglelembeveendő - a Hlv. melléklete szerinti _
eszközéríékösszeg" ff[l.m.m m. , Fl
5. Egyelemes szolgáIlató, villamosenergia- vagl föIdgtízkereskedő víllamosenergia vagy J?)ldgtíz végső fogasztók részére törlénő

értékesítésbo7

szdrmazó összes szdmviteli íörvény szeinü netló tirbevétele m m m .[f[l.[f[l , rr
6. Az 5. sorból nz egjelemes szolgállatö, villamosenergia- vagl Jöldgá7kereskedő villamosenergia vag1 Jbldgdzvégsőfoglasztók részére

lörlénő

érlékesílésbÓ7 származó az önkormányzat illelékességi lerüIetére juló saímvileti törvéq) szerinti neltó drbevélele

7, Wlamos energia eloszJó htilózati engedélyes és fi;Idgázeloszlói engedélyes eselén az összes végső

|oglasztónaklovábbított vittamosenergia vagy fi)lclgáz mennyisége m.tn m . , kwh vngy ezer m'
8, A 7. sorból a villamos energia eloszló háIózali engedéPes ésfi;ltlgázelosztói engedél])es esetén

az önkormányzal illetékességi területén Iévő végsőfoglaszlónak tovlibbítoll villnmosenergia vagy

fi)ltlgázmennyisége m m.m .ffl, rWn vagl,ezer m'
9. Az épílőipari tevékenységbőI fHtv. 52. § 24.J szátmazó, suímvilelí törlléqt szeinli értékesítés neltó tírbevétele és az adóév utotsó nűpján

fenndltÓ, epítőipafi levékenységgel összefüggésben készlelre vetl beíejezetlen termelés, félkészterméli, késtrermék értéke eg})üdes összegemmm. .[f[],'"'
10. A9.sorböIazönkormdnyzalilletékességilerületénnHtv.37.§(3)bekezdésszeinrlűrejöttlelephel!rejutóösszeg

mm.mro ,Ft
I 1. A vezeték néllaili lávközlési !evélierységel végző vállalkozó tdvközlési szolgáltatásl igénybe vevő előJizelőinek számn

.lil.[T[l, al
12. A 1 1, sorbÓI az önkormányzú ille!ékességi lerületén ralálhaló számldztisi. cím szerinli vezeíék nélküIi lávközlési levékenvséget

igérylbevevőelőlizetőkszáma tftl.fftl f|-t], ar
13. A vezetékes távkó7lési tevékerysége! végző vállalko?,ó vezetékes ldvközlési levékerység szolgáltaldsi helyeinek szímn

[Il [il.[f[l, ar
14. A 13. sorból az önkormányzal illelékességi teúIelén taldlható veze!ékes szolgáIlatási helyeinek szdma

15. A vezelékes tdvkózlési levékerylségel végző vállalklzó vezeték nélküIi ttivkózlési szoIgáltatást igén}be vevő előJizetőinek sztima

lill ffll lT[l,,ia
16. A l5. sorbÓI az önl;ormárylznt illelékességi lerüIelén laldIható szdmldzrisi cím szerinti vezelék néIküIi lávkózléSi levékenltséget

igénybevevőelőJizelőkszdma ll]. ll|,|ll,at



,, G" jelű betétlap
20... évben kezdődő adóévről a/a: önkormányzat illetékességi terülelén

folYlalott állandójellegű iparűzési tevékenység utáni adókötelezettségről s:óló helyi ipaní|ési adóbevall
Ny ilat kozat t ú ffizetes r ől

L Adóalan1

l. Adóalany neve (cégneve):

2, Adóazonos[tójele: Adósúma:

II. Nlilalkozal

|1. Nyitatkozom, hogt más adóharósdgntil níncs fennd]ló adótartozdsom

n2. A túllizetés öSszegét késűb esedékes iparűzési adó Jizetési kötelezeílségre kívdnom felhosutdlni
J3, A Űnzefts ÖsszegébiÍl forinlot kérek visszaléríteni, afennmaradó összeget később esedékes iparűzésí atlóftzelési kölelezeltségre kívánotl
J4. A Úlrtzefts ÖsszegébiíI forínlol kérek visszatéríteni , forintot kérek mós ndónemben/halóstigndl njilvlihtűltott
afennmaradó Összeget kéSŐbb esedékes iparűzési arlólizelési kötelezeftségre kívrinomfelhasuáIni

J5, A Útrtzefts Összegéből, forintol kéfek más ndónemben/hatósdgnáI nJilvánlarrofi lejárt esedékességű ködartoztísra átvezetni, aíennmaía.
köl eI ezeíls égre kívtínom felhasználni

6. A űnzeÉs leljes össaegének visszarériléséí kérem

Mds adónemben, halóságnál nJ)ilvdntűrtolt lejdrt esedékességű közlartoztísára álvezelentlő összegek

K ö zt a rt o ztís l ny i lv á n ta r l ó
intéunén1 megnevezése

rn
év


