
BEVAttÁs
a helyi iparűzési adóról

állandó jellegű iparűzési tevékenység esetén
Főlap

2011. adőévbenalaz önkormányzat illetékességi területén folytatott

(Benyújtandó a székh"ly,."l.pi,"J;1:l1:§:j:l,TiÍtffilff'llu,iJi,1,*r"at, fővárosban a fővárosi
önkormány zat adőbató ságáh o z. )

I. Bevallás jellege

L]1. Eves bevallás

L)2.Záró beva]lás

L_.] 3. Előtársasági bevallás

! +. Naptári évtől eltérő üzleti évetválasztőadózó bevallása

! S. Ev kozben kezdő adózó bevallása

! o. Naptári évtől eltérő üzleti évetválasztő ad,őző áttérésének évéről készült évközi bevallása

! Z, e személYi jÖvedelemadóról szóló törvény szerint mezőgazdasági őstermelő bevallása

D s, e Hft,37,§ (2) bek. a) pontja alapjánállandó jellegú ipatűzésitevékenység géválőtevékenység után
benluitott bevallás

II. Bevallott időszak i-TTTl eo l-fl no 1-1[l naptól fl-meullno|-flnupig

IIL Azárő bevallás benyújtásának oka

! 1. Felszámolás

L_J 2. Végelszámolás

L_] 3. Ata]akulás

I +. e tevékenység saját elhatáro zásbőttörténő megszüntetése

L_.] 5. Hatósági megszüntetés

! o, Pt'ita'saságként.műkÖdő társaság cégbejegyzésiránti kérelemnek elutasítása vagy a kérelem bejegyzés
előtti visszavonása

! z. srethelyáthelyezése

! S. telephely megszüntetése

l l. Egyrrerűsített vállalkozói adóalanyiság megszűnése

! tO. rgyéni vállalkozói tevékenység szüneteltetése

I r t. e települési önkormányzat adórendeletének hatályon kívül helyezése

l tz. Egyéb:

C. 0243-300/20l l. r. sz, - Pátria Nyomda Zrt.



IV.Bevallásbanszereplőbetétlapok Ee Ig !c !o !e !e !c

V. Adóalany

1. Adóalany neve (cégneve):

2, Születési helye: város/község, ideje: [T-m eu [Tl no fTl ,run
3. Anyja születési családi és utóneve:

4. Adőazonosító jele: Adószáma:tT-tTTT-m ! m
város/község

_ajtőközterület közterület jellege 
- 

hsz. 
- 

ép. 

- 
lh. 

- 
em.

6. Bevallást kitöltő neve: telefonszáma/e-mail címe:

YL Az adó alaPjának egyszerűsített meghatfuozásimódját választók nyilatkozata

! t. e' adóévre az adőalapegyszerűsített megállapítási módját választottam/választom.

JZ. Uadóévet kÖvető éwe azadóalap egyszerűsített megállapítási módját választom.

Jz, l'adóévben, mint azegyszerűsített vállalkozói adó alanya , az adőalapegyszerűsített megállapítási
mő dj át választottam l v áIasztom,

l) +, e'adóévet kÖvető évre, mint az egyszerűsített vállalko zói ad,őalanya, az iparűzési adónál az
egyszerűsített adóalap megállapítási módot választom.



YIL Azadő
(F0

1, Htv. szerinti - vállalkozási szintű - éves nettó árbevétel
(részletezése külön lapon található)

2,Eladott áruk beszerzési értéke

3. Közvetített szolgáltatások értéke

4, A3. sorból az alvállalkozói teljesítmények értéke

5. AnyagköItség

6. Alapkutatás, alkalmazott kutatás, kísérleti fejlesztés adóévben elszámolt
közvetlen költsége

7.Htv, szerinti - vállalkozási szintű - adóalap [1-(2+3+5+6)l

8, A foglalkoztatás növeléséhez kapcsolódó adóalap-mentesség

9, külftjldön létesített telephelyen végzetttevékenységre jutó
adóalap mentessége

[Im] [rm.tT]-],
m[Im[Li-Tfl,
mtIm[l[1-1-1,
[rmmru][TTl,
mm[I[l[I-fl,
[ilmmm]i-1-1-j,
m]m[I[E1-1-fl,
[Imm][T],[l-fl,
[rm[rmj]-n,

10. A foglalkoztatás csökkentéséhez kapcsolódó adóalap-növekmény

11, Mentességekkel korrigált, Htv. szerinti - avállalkozási szintű -
adóalap [7-8-9+10]

12, Az 
.önkormányzatilletékességi területére jutó - a 11. sorban lévő

adóalap megosztása szerinti i települési Úintti adóalap

13. Adómentes adóalap önkormányzati döntés alap,lán
(Htv.39lC §-a szerint)

m] m[il[l 1-1-fl,

[Im[Im][1-1-J,
mm[rm,tT]],
[Imm][rfJ-J-J,

14, Az önkormányzati rendelet szerinti adóköteles adóalap (I2-I3) [r [il [r [I.[l-fl,
15. Adóalapra jutőiparűzési adó összege (14. sor*.... %)

1 6. Önkorm ány zati döntés szerinti adókedvezménv
(Htv.39lC §-a szerint)

[I[I[r[n[T-fl,
[l [l [I [T],fJ-fl,

17, Az ideiglene.s jellegű iparűzésitevékenység után azadóévben
megfizetett és az önkorm ányzatnáIlevánh"ató adóátalinyárrr.g. m m [I mj-l-n,

1 B, kommunális b eruházás miatt magánszemé ly áItallevonható
kedvezmény összege

19. Iparűzésiadó-fi zetési kötelezettség 
[ 1 5- ( 1 6+ 1 7+ 1 8) ]

20. Adóelőlegre befizetett összeg

21, Feltöltési kötelezettség miatt befizetett összeg

22, Különbö zet [19 - (20 +21))

23. Az önkormányzatra jutó adőátalány összege

mru] [I[l,fffl,
[rm]m[rl-T_fl,
[rm[r[|fTll,
tm[lm[r[Tfl,
[Lmm[r[Tfl,
[Immmi-Tll,



VIII. Adóelőleg bevallása

1. Előlegfizetési időszak [rn eu[Tl no 1-I naptól l=rneu[InofIn.pig

Esedékesség Összeg (F0

2. Első előlegrészlet

3. Második előlegrészlet

lfneuft*mn* [fl m m m [ffl,

IX. Felelősségem tudatában kijelentem, hogy a bevallásban közölt adatok a valóságnak megfelelnek.

helység
tlTll n m

az adőző vagy képviselője (meghatalmazottja)

aláirása
ev hó nap

I. A jelen adóbevallást ellenjegyzem: |elöIje X,szel, ha az adóhatósághoz bejelentett, a bevallás aláírására

jogosult állandó meghatalmazott: !

]elölje X-szel, ha meghatalmazott és meghatalmazását .rutolta, !

}elölje X-szel, haazaláírő az adóhatósághoz bejelentett pénzúgyi

[]
képviselő: L_J

2, Adótanácsadó, adószakértő vagy okleveles adószakértő neve:

3. Adóazonosító száma:

4, Bizonyítvány l igazoIv ány száma:



,,y'r' jelű betétlap

adőévrő|alaz önkormá nyzat illetékességi területén
folytatott állandó jellegű iparűzési tevékenység utáni adókötelezettségről szóló helyi

iparűzési adóbevalláshoz
vállalkozók nettó árbevételének a kiszámítása

I. Adóalany
1. Adóalany neve (cégneve):

2. Adőazonosító jele: Adószáma: ll -!-n
II. A nettó árbevétel (Ft)

1. Htv. szerinti -vállalkozási szintű - éves nettó árbevé tel|2-3-4-5-6] [I1-1 m m m.[Trl,
2. A számviteli törvény szerinti nettó árbevétel

3. A társasági adóról és az osztalékadóról szóló törvény
szerinti j ogdíjbevétel

a. Egyéb szolgáltatások értékeként, illetve egyéb ráfordítások
között kimutatott jövedéki adó összege

5. Egyéb ráfordítások között kimutatott regísztráciős adó,
energiaadó összege

6. Felszolgálási díj árbevétele

mm[[nmfTTl,
mm,mtil[Tf],
mm[rm|=ffl,

m[ntt!mfff-l,

helység
[rmnn

az adóző vagy képviselője (meghatalmazottja)
aláirásaev hó nap

C. 0243-30012011. r. sz. - Pátria Nyomda ZIt



,,B" jelű betétlap

adőévtőlalaz önkormá nyzat illetékességi területén
folytatott állandó jellegű iparűzési tevékenység utáni adókötelezettségről szóló helyi

iparűzési adóbevalláshoz
Hitelinté zetek és p énzügyi vállalkozás ok nettó árb evételének a kiszámítása

I. Adóalany

-L]-n
l. Adóalany neve (cégneve):

II. A nettó árbevétel

1. Htv. szerinti - vállalkozási szintű - éves nettó
árbevétel |2+ 3 + 4+ 5 + 6 +7 - 8]

2. Kapott kamatok és kamatjellegű bevételek

3. Egyéb pénzigyí szolgáltatás bevételei

(Ft)

mm[nm,mfrll,
mm[mmmTTfl,

4. Nem pénzigyiés befektetési szolgáltatás nettó árbevétele m m m m m.|-ffl,
5. Befektetési szolgáltatás bevétele

6. Fedezeti ügyletek veszteségének/nyereségének
nyereségj ellegű különbözete

7. Alapügyletek (fedezett tételek) nyereségének/
veszteségének nyereségj ellegű különbözete

8. Fizetett kamatok és kamatjellegű ráfordítások

mmrumm[Tfl,

tnffimmm[TTl,

helység
trtll n m az adőző vagy képviselője (meghatalmazottja)

aláírásaev hó nap

C. 0243-3001201l. r. sz. - Pátria Nyomda Zrt.



,,C" jelű betétlap

adőévrő|alaz önkormá nyzat illetékességi területén
folytatott állandó jellegű iparűzési tevékenység utáni adókötelezettségről szóló helyi

iparűzési adóbevalláshoz
Biztosítók nettó árbevételének a kiszámítása

I. Adóalany

-!-n
1. Adóalany neve (cégneve):

II. A nettó árbevétel

1. Htv. szerinti - vállalkozási szintű - éves nettó
árbevétel [2+3 + 4+ 5 + 6+7 _8]

2. Bizto sitástechnikai eredmény

3. Nettó működési költség

4, B efektetésekb ől szár maző bizto sítástechnikai ráfordítás ok
(csak életbiztosítási ágnál) és az egyéb biztosítástechnikai
ráfordítások együttes összege

5. Fedezeti ügyletek nyereségének/veszteségének nyereségjellegű
különbözete

6. Alapügyletek (fedezett tételek) nyereségének/veszteségének
nyereségj ellegű különbözete

7. Nem biztosítási tevékenység bevétele, befektetések
nettó árbevétele, a Htv. 52. § 22. c) alpontja szerint
egyéb növelő tételek

8. Htv. 52. § 22. c) alpontjában foglalt csökkentések

(Ft)

mmmnilfTfl,

mtnmtm[ff-l,
mmmmfffl,

mrummffi,

helység
n-milm

az adőzó vagy képviselője (meghatalmazottja)
a\áirásaev hó nap

C. 0243-30012011. r. sz. - pátlia Nyomda Zrt



,,D" jelű betétlap

adőévrőlalaz önkormá nyzat illetékességi területén
folytatott állandó jellegű iparűzési tevékenység utáni adókötelezettségről szóló helyi

iparűzési adóbevalláshoz
Befektetési vállalkozások nettó árbevételének a kiszámítása

I. Adóalany

-l-m
1. Adóalany neve (cégneve):

II. A nettó árbevétel

1. Htv. szerinti - vállalkozási szintű - éves nettó
árbevétel |2+3+4+5+6]

2. Befektetési szolgáltatási tevékenység bevételei

3. Nem befektetési szolgáltatási tevékenység bevétele

4. Kapott kamatok és kamatjellegű bevételek egyiítes összege

5. Fedezeti ügyletek nyereségének/veszteségének nyereségjellegű
különbözete

6. Alapügyletek (fedezett tételek) nyereségének/veszteségének
nyereségj ellegű különbözete

(Ft)

mmmmfff-l,

mmmm[Tfl,
mmm[tnfff-l,

helység
n-milil

az adóző vagy képviselője (meghatalmazottja)
aláírásaev hó nap

C, 0243-300120l1. r. sz. - Pátria Nyomda Zrt.



,,E" jelű betétlap

adőévrőlalaz önkormá nyzat illetékességi területén
folytatott állandó jellegű iparűzési tevékenység utáni adókötelezettségről szóló

helyi iparűzési adóbevalláshoz
Kockázatitőke-társaságok és kockázatitőke-alapok nettó árbevételének a kiszámítása

I. Adóalany

-!-m
1. Adóalany neve (cégneve):

II. A nettó árbevétel

1. Htv. szerinti - vállalkozási szintű - éves nettó
árbevétel |2 fi - (a+ 5 + 6)l

2. A számviteli törvény szerinti nettó árbevétel

3. B efektete tt p énzigyi eszközöknek minő sülő részvények,
részesedések a mérlegkészítés időpontjáig pénzügyileg
r ealizált árfolyam nye re s é g, tovább á az ily en b e fekte t é s ek
után kapott (járó) osztalék és részesedés együttes összege

4, A társasási adóról és az osztalékadóról szóló törvénv szerinti
j ogd íjból tz ár mazó, árbevételként elszámolt ellen ért'ék

5, Egyéb szolgáltatások értékeként, illetve egyéb ráfordítások
között kimutatott jövedéki adó összege

(Ft)

mmmmfTIl,

mm[nrofffl,
mmmmffll,
mm,mmm,

' 3t#h:líTt,J.xTLfí:H.:#*;Hlhá,.3í,ltíósággal m m [I m fTT-l,

helység az adőző vagy képviselője (meghatalmazottja)
aláírásaev hó nap

C. 0243-300120l l. r. sz. - Pátria Nvomda Zrt.



,,F" jelű betétlap
adőévrőlalaz önkormányzat illetékességi területén folytatott állandó

jellegű iparűzési tevékenység utáni adókötelezettségről szóló helyi iparűzési adóbevalláshoz

A vállalkozási szintű adóalap megosztása

I. Adóalany
t, Adóalany neve (cégneve):

2, Adóazonosító jele: Adószáma: -!-m
II. Az alkalmazott adóalap-megosztás módszere

t-l
L _] l, Személyi jellegü ráforditásaI arányosn
L__] 2. Evközérték-arányosfl
L ,.] ]. A Htv ]. számú melléklet 2.1 pontja szerinti megosztásTl
L_.'J +. e Hru. :. számú melléklet 2.2 pontja szerinti megosztás

! r. O n,u 
'. 

o*ú melléklet 2.3 pontja szerinti megosztás

! U, O n'u 
'. 

,rámú melléklet 2.4.1 pontja szerinti megosztás

l'. O n*'. ,rámú melléklet 2.4.2 pontja szerinti megosztás

III. Megosztás

l. A vállalkozás által az adóévben - a Htv, melléklete szerint -
figyelembe veendó öszes személyi }ellegű ráíordítás összege

2. Az l, sorból az önkormányzat illetékességi területén foglalkoztatottak után az adóévben

- a Htv. melléklete szerint - flgyelembe veendő személyi jellegű ráforditás összege

3. A vállalkozásnak az adóévben a székhely, telephely szerinti településekhez tartozó

- a Htv. mellékiete szerinti - összes eszközérték összege

4. A 3. sorból u önl<ormiinyzat illetékességi területén figyelembe

veendő - a Htv. melléklete szerinti - eszközérték öszege

5, Egyetemes szolgáltató, villamosenergia- vagy földgázkereskedő

villamos energia vagy földgáz végső fogyasztók részére történő

értékesítésből szárrnazó összes, számviteli törvény szerinti nettó árbevétele

6. Az 5. sorból az egyetemes szolgáltató, villamosenergia- vagy foldgázkereskedő

villamos energia vagy földgáz végső fogyasztók részére történő értékesitésből származó, az

önkormányzat illetékességi területére jutó, szr{mviteli törvény szerinti nettó árbevétele

7. Villamosenergia-elosztó hálózati engedélyes és földgázelosztói

engedélyes esetén az összes végső fogyasztónak továbbított

villamos energia vagy földgáz mennyisége

8, A 7, sorból a villamosenergia-elosztó hálózati engedélyes

és földgázelosztói engedélyes esetén az önkormányzat illetékeségi területén

lévő végső fogyasztónak továbbitott villamos energia vagy fildgáz mennyisége

9. Az építőipari tevékenységből [Htv. 52. § 24.] származó, számviteli törvény szerinti értékesítés

nettó árbevétele és az adóév utolsó napján fennálló, építőipari tevékenységgel öszefüggésben

készletre vett befejezetlen termelés, félkész termék, késztermék értéke együttes összege

10. A 9. sorból az önkormányzat illetékeségi területén a Hw. 37. § (3) bekezdés szerint

létrejött telephell. e jutó összeg

1 1. A vezeték nélküli távközlési tevékenységet végző vállalkozó

távközlési szolgáltatást igénybe vevő előfi zetőinek szárna

12. A 11. sorból az önkormányzat illetékeségi területén található számlázási cím szerinti,

vezeték nélküli távközlési tevékenységet igénybe vevő előlizetők száma

13. A vezetékes távközlési tevékenységet végző váIla|kozó

vezetékes távközlési tevékenység szolgáltatási helyeinek szrirna

14, A l3. sorból az önkormányzat illetékességi területén található

vezetékes szolgáltatási helyeinek szárna

15. A vezetékes távközlési tevékenységet végző vállalkozó vezeték nélkúli

távközlési szolgáltatást igénybe vevő előfizetőinek száma

16. A 15. sorból az önkormányzat illetékességi területén található szárnlázási cím szerinti

vezeték nélküli távközlési tevékenységet igénybe vevő előflzetők száma

,Ft

[T-[1,o

,Ft

[T-[l[J-[l o

tT-t-] [T-t-l tT-tl TT-tl,tT-[l o

]| lI I

, kWh vagy ezer m3

, kWh vagy ezer m3

I il || ,Ft

ll li ll ll ,Ft

,db

,db

,db

tl-tltl-TltT-ll *

,db

,db

helység mTT _
6f hó ,"p az adózó vagy képviselője (meghatalmazottja) aláírása

C. 0243-300120l 1. r. sz. _ Pátria Nyomda Zrt,
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