''A'' JELÚ BETÉTLAP

l-rl

alaz

évben kezdődőadóévről
rolosÁx xÖzsÉot ÖruxonuÁruyznr önkormányzat
illetékességi területén folytatott állandó i"'E%1f.?|.jiT3ll""YB!"n:!.un utáni adókÖtelezettségről szóló helyi

o 11-.l_6--].

ip

Vál lal kozók nettó árbevéteIének a kiszám ítása
[éves beszámolóját a számviteli törvény szerint készító adóalany esetén]

!'

Adóalany

Adóalany neve (cégneve):
Adóazonosító jele:
Adószámá:

ll.

Nettó árbevétel

(forintban)

n

1_.

Számviteli törvénv, Szia. törvénv hatálva alá tartozó
vállalkozó kompehzácíós Íelárrál nöVeÍt ellenérték szerinti

!

3.

A társasáqi adórÓl és osztalékadóról szőló törvény szerinti
jogdíjbevőtel:

n

a.

Egyéb szolgáltatások értékeként,illewe eqyéb ráfordítások
között kimutatott jövedéki adó összege: --

tr

2.

nettó árbevétel!

5'

Egyéb ráfordítások köZött kimutatott Íeqisztrációs adó,

enérgiaadí, az alkoholos italok utáni nőpegészségÜgyi

termeKado osszege:

5.1.
5.2.
5.3'
6.

Az

5. sorból regisztráciÓs

Az

5. sorbóIenergiaadó:

adÓ:

Az 5' sorból az alkoholos italok utáni
népegészségü gyi

te r mé kadó :

Felszolgálási díj árbevétele:

helység

n-f-l-tmm
év
hó nap

n
n
!
n
n
az adizÓ vagy képviselőjea(meghatalmazottja)

"B'' JELÚ BETÉTLAP

tl-o íI5l. évben kezdődő

pÖloeÁx rÖzsÉcl ÖruxoRnaÁruYzRr

adőévről a]az

illetékességi terÜletén folytatott állandó

önkormányzat
tevékenyséo utáni adókötelezettségről szóló helyi
iparÚzési adóbevallásho2

jelleg1i,. iparÚizési

Hitelintézetek és pénzügyi vállalkozások nettó árbevételének a kiszámítása

l.

Adóalany

Adóalany neve (cégneve):
Adóazonosító jele:

E-flt

Adószáma:

ll.

Nettó árbevétel

1'

HtV. szerinti - vállalkozási szintű - éves nettó árbevétel
[2+3+4+5+6+7-8-9]

tr

2.

Kapott kamatok és kamatjellegű bevételek

tr

3.

Egyéb pénzÜgyi szolgáltatás bevételei

!

4.

Nem pénzügyi és befektetési szolgáltatás nettó árbevétele

tr

5.

Befektetési szolgáltatás bevétele

6.

Fedezeti üovletek nvereséoének/veszteséoének

7.

AlapÜgyletek (Íedezetttételek) nyereségének/
Veszteségének nyereségjellegű különbözete

8.

Fizetett kamatok és kamatjellegű ráfordítások

9.

Pénzügyi lízingbe adott eszköz után elszámolt elábé

nyereségjelÍegű

(forintban)

kü

lónbözeTe

helység

[T-t-t-tmm
év
hó nap

!
!

n

!

n
az adózÓ vaov kéoüselője"(me9hatalmazottja)

''c" JELÚ BETÉTLAP
FÖLDEÁK KÖzsÉGl ÖNrqBM41LYZAT önkorm ányzat
adoévről a]az
illetékességi terÜletén Íolytatott állandó jellegű rparűzési tevékenyséq utáni adókötelezettségről szóló helyi

rrl_oFT6-]. évben kezdődő

iparÍzésiadóbeval lásho2

Biztosítók nettó árbevéteIének a kiszámítása

I.

Adóalany

Adóalany neve (cégneve):
Adóazonosító jele:
Adószáma:

ll.

m-n-TTl

Nettó árbevétel

(forintban)

]-. HtV' szerinti - vállalkozási szintű - éves nettó árbevétel

!

2.

Biztosítástechnikai eredmény

[]

3.

Nettó működési költség

tr

4.

BeÍektetésekből szár maző biztosítástech n kai ráford ítások
(csak életbiztosítási ágnál) és az egyéb biztosítástechnikai
iáfordítások egytittes összege

u

5.

Fedezeti Ügyletek nyereségének/
veszteségének nyereségje|legű külÖnbözete

tr

6.

AlapÜgyletek (fedezett tételek) nyereségének/
veszteségének nyereségjellegű kÜlönbözete

n

7.

Nem biztosítási tevékenvséo bevétele. befektetések nettó
árbevétele, a Htv. 52. 5 2z. pont c) alpbntja szerint egyéb

!

HN. 52.3.22' pont c) alpontjában foglalt csökkentések

tr

[2+3+4+5+6+7-8]

i

növelő tételek

8'

helység

ft-ft-rtIm
év

hó

nap

aa adózó vagY kéPviselőle (meghatalmazottja)

''D" JELÚ BETÉTLAP

r4-o F-_6- . évben kezdődő

FÖLDEÁK KÖzsÉGl oNKoRMÁNYZAT önkormányzat
adóévről alaz
illetékességi területén folytatott állandó jellegű iparűzési tevékenyséq utáni adókötelezettségről szóló helyi
iparÚzési adóbevallásho2
Befektetési vál lalkozások nettó árbevéteIének a kiszámítása

l.

Adóalany

Adóalany neve (cégneve):
Adóazonosító jele:

tt

Adószáma;

ll.
1.

t-l

-m

Nettó árbevétel

(forintban)

!

HtV' szerinti - vállalkozási szintű - éves nettó árbevétel
[2+3+4+5+6]

tr

2.

BeÍektetésiszol gáltatási tevékenység bevételei

3'

Nem befektetési szolgáltatási tevékenység bevétele

4.

!

osszege

Kapott kamatok és kamatjellegű bevételek egyÜttes

tr

5.

Fedezeti ügyletek nyereségének/
veszteségének nyereségjellegű különbözete

tr

6.

Alapügyletek (fedezett tételek)nyereségének/
veszresegeneK nyeresegjeilegu Kutonoozete

!

helység

n]-nmm
év

hó

nap

az adózó vagy képvrselőjea(meghatalmazottja)

"E" JELÚ BETÉTLAP

tl-o F--6l.

FÖLDEÁK KÖzsÉG!ottxoRuÁruyzRr önkormányzat
évben kezdődő adóévről a]az
illetékességi területén folytatott állandó jellegű parűzési tevékenyséq utáni adókötelezettségről szóló helyi
iparÚzési adóbevallásho2

Az eladott áruk beszerzési értékeés a közvetített szolgáltatások értékefigyelembe vehető együttes
összege, kapcsolt válla!R'ozás adóalapja

l.

Adóalany
A Htv.39' s

(6)

bekezdés szerinti kapcsolt vállalkozás tagja

Adoalany neve (cégneve)

:

Adóazonosító jele:
Adószáma:

ll.

A Htv. 39. s

1.

Eladott áruk beszerzési értéke (elábé) összesen

2.

Közvetített szolgáltatások értéke összesen

3'

Az

(6) bekezdésének hatálya alá nem tartozó

1'' és 2. sorból a Htv. 39. S (7) bekezdése szerinti
eXport árbevételhez kapcsolódó'elábé és közvetített

szolgáltatások értéke

(500 M Ft-ot meg nem haladó nettó árbevételű

vállalkozónak nem kell kitölteni

4.

vállalkozás esetén

tr

!
!

!)

Az']'. sorból a HtV' 39' S (7) bekezdése Szerinti
közÍinanszírozásban rés2e'sutci ovóovszerek
értékesítéséhezkaocsolódÓ elá6é. Váov dohánv
kiskereskede m i-el látónál a dohány bel'erulési értéke
l

(500 M Ft-ot meq nem haladó nettó árbevételű
Vál l al kozón ak né m ke l l kitölte n i !)

5. Az

]_. sorból a HtV. 39. S-ának (7) bekezdése szerinti
földgázpiaci és villamosenergiá Éiaciügyletek
elszámolása érdekébenvásárolt és továbbértékesített, a
számvitelről szóló törvénv szerinti eladott áruk beszerzési
értékekéntelszámolt töl{gáz és vi lamosenerg ia

beszerzési értéke

l

(500 M Ft-ot meg nem haladó nettó árbevételíÍ

vállalkozónak nem kell kitölteni!)

6. A

HtV. 39. s (4) és (5) bekezdése alapján (sávosan)
megál lapított, levonható elábé és közvetített

szolgáltatások értéke egyÜtteS összege

(500 M Ft-ot meg nem haladó nettó árbevételű

!

vállalkozónak nem kell kitölteni!)

7.

Figyelembe vehető elábé és a köZvetített szolgáltatások
értékénekegyüttes összege
IegÍeljebb 500 M Ft netto árbevételű adózó esetén: (1+2),
50o M Ft feletti nettő árbevétel esetén: (3+4+5+6)]

!

(forintban)

lll. A Hfu. 39. s

1. A

(6) bekezdésének hatálya alá tartozó kapcsolt

kapcsolt vállalkozás adóalanyok összes nettó

árbeVétele

2.

A kapcsolt vállalkozás adóalanvok által fiovelembe vehető
összés anyag költsé g, alvál al kózói tel jes ít-ések értéke,
l

alapkutatás, alkalmazott kutatás, kísérleti fejlesztés
adóévben elszámolt közvetlen költsége

vállalkozás esetén

!
tr

3. A

n

4. A

tr

kapcsolt vállalkozás adóalanyok öSSzeS eladott áruk
besz'erzési értéke

kapcsolt válla]kozás adóalanyok összes közvetített
szolgáltatások értéke

5. A

3. és 4. sorból a Htv. 39. S (7) bekezdése szerinti export
árbevételhez kapcsolódó öss2és elábé és közvetített
szclgáltatások ártéke

6. A

3. sorból a HtV. 39. 5 (7) bekezdése szerinti
közÍinanszírozásban részesÜlő ovóovszerek
értékesítéséhezkaocsolódó elábé. Váov dohánv
kiskereskedel m i-el látónál a dohány bel'erulési értéke

7

'

8'

(forintban)

tr

n

A 3. sorból a HtV. 39. S (7) bekezdése szerinti

földgázpiaci és villamos'ehergia piaci ügyletek
elszámolása érdekébenvásárolt és tovább értékesített,
a számvitelről szóló törvénv szerinti eladott áruk
beszerzési értékekéntelszámolt földgáz és villamos
energia beszerzési értéke

A kapcsolt vállalkozásoknál a

HtV. 39' s (4)-(5) bekezdése
alapján (sávosan) megál lapított, levonhaió' elábé és
közvetített szolgáltatások értékeegyüttes összege

9. A

!

kaocsolt vállalkozás taoiai által összesen fiovelembe
vehető eladott áruk beszéÍzésiértékénekés á'közvetített
szolgáltatások értékénekegyüttes összege (5+6+7+8)

tr

]-0.

A kapcsolt vállalkozások összesített pozitív előjelű

tr

11.

Az adóalanvra iutó vállalkozási szintű adóalao

kÜlöóbözete

(adóalap) (L-2-9)

I''E" ielű betettáo lll. /10' sor x ("A'' vaov ''B'' váov ''C'' vaov
no'' j'et0
betétlap ll/1. sor + "E"'jelű be"tétlap lll.Ií. sor)] "'

helység

n-rnmm

!
az adózó vagy képviselője (meghatalmazottja)
aláírása

"F'' JELÚ BETÉTLAP

tl_oTT6-].

pÖloeÁr xÖzsÉct ÖruxonuÁruyznr

évben kezdődő adóévről ataz

önkormányzat
illetékességiterületén folytatott állandó jellegjj iparűzésitevékenyséq utániadókÖtelezettségrőlszóló helyi
pariizési adóbeval lásho2
i

A váIlaIkozási szintű adóaIap megosztása

l.

Adóalany

Adóalany neve (cégneve)

:

Adóazonosító jele:
Adószáma:

ll.

Az alkalmazott adóalap megosztás módszere

!
!
!
!
!

I.
2.

3.
4.
5.

n

6.

!

7.

Személyi jellegű ráÍordítással arányos
Eszközérték arányos

A Htv. melléklet 2.1. pontja szerinti megosztás
A Htv' melléklet2'2. pontja szerinti megosztás
A Htv. melléklet 2.3. pontja szerinti megosztás
A Htv. melléklet 2.4'L' pontja szerinti megosztás
A Htv' melléklet 2'4'2'

pontja szerinti megosztás

Il!. A megosztás

1. A vállalkozás

által az adóévben
a Htv. melléklete Szerint - fiovelembeveendő összes
személyi jellegű ráfordítás ösőzege
-

2'

Az

]-.

sorból az önkormánvzat illetékesséoiterÜletén

n

Íoglalkoztatottak után az áoóévben
- a Hfu. melléklete szerint -

figyelembeveendő személyi jellegű ráfordítáS Összege

tr

3'

A vállalkozás nak az adóévben a székhelv' teleohelv
szerinti telepÜléSekheztarIozo _ a Htv. m'ejtettete s2erinti
összes eszközérték összege

!

4.

A 3' sorból az önkormányzat illetékességiterÜletén
figyelembeveendő - a Htv. melléklete szérinti eszközérték összege

n

ll!. A megosztás

5.

EgyetemeS szolgáltató, villamoseneroia- vagy
föTógazkereskeíő villarirosenerqia va"qy fÖld!-az vé9ső
Ío gyásztó k részére tö rté n ő é rté Re s Ítéébrj l siar mazo
összes számviteli törvény szerinti nettó árbevétele

tr

6.

Az 5. sorból az önkormányzat illetékesséqiterÜletére jutó

n

7.

Villamoseneroia-elosztó hálózati enoedélves és
földqazelosztöi enoedélves esetén á Összes véoső
Íogyásztónak tovább ítot1 vi amose nerg ia vagy f öTd gaz

!

A 7. sorból az önkormánvzat illetékesséoiterÜletén lévő
végső fogyas ztónak tovább ított vi lamosénergia vagy
töldgaz mennyisége

tr

számvitel i törvény szeri nti' nettó árbevéte|e

mennyrsege

8.

l l

l

9.

Az építőiparitevékenységből [Htv. 52. g 24.] származő,

számviteli törvénV szérint] értékesítésnettó'
árbevétele és az adóév utolsó napián fennálló, építőipari
tevékenységgel összefüggésben'k'észletre
vett befejezetlen termelés, félkésztermék,késztermék
értéke együttes összege

T

10. A 9. sorból az önkormányzat illetékességiterületén a
Htv. 37. S (2) bekezdés b) pont és (3) bekezdés szerint
létrejött telephelyre jutó összeg
11. A vezeték nélküli táVköZlési tevékenyséoetvégző
vállalkozó távközlési szolgáltatást igény6e vevő

t-t

előÍizetőinek száma

72.

A

I1'. sorból az önkormánvzat illetékesséoiterületén
ható számlázási c ím őze r nti Vezeté k -n é kij l i

tal ál

i

l

távközlési tevékenységet igénybe vevő előÍizetők száma

tr

13. A vezetékes távközlési tevékenvséoetvéoző vállalkozó
vezetékes táVköZléSi tevékenység s]zolgáItatási

n

14. A L3. sorból az Önkormánvzat illetékesséoiterületén
talál ható vezeté kes szol gáltatási helye neT< száma

n

helyeinek száma

i

15. vezetékes távközlési tevékenységetvégző vállalkozó
vezeték nélküli táVköZlési szo1gáltatást igénybe vevő

tr

előÍizetőinek száma

16. A 15. sorból az önkormányzat illetékességiterÜletén
található számlázási cím szerinti Vezeték nélkÜli
távkÖzlési tevékenységet igénybe vevő előfizetők száma

helység

nrnmm
nap

!
az adózó vagy képviselője (meghatalmazottja)

aláírása

''G','

JELÚ BETÉTLAP

rrro FT6l.

évben kezdődő adőévről alaz
FoLDEÁK KÖzsÉGl oNrqBM4NY44l önkormányzat
illetékességi területén folytatott állandó jellegíÍ rparűzési tevékenyséq utáni adókötelezettségről szóló helyi
iparÍzésiadóbeval lásho2

Nyilatkozat túlfizetésről

!.

Adóalany

1. Adóalany neve

(cégneve):

2'

Adóazonosító jele:

3.

Adószáma:

4.

A túlfizetés visszautalására szolgáló pénzforgalmi számlaszáma:

rT,rr-

ll.

Nyilatkozat

-tr-[]
tt-tl

1' L-]

Nyilatkozom, hogy más adóhatóságnál nincs Íennálló adótartozásom.

2' !

A túlfizetésösszegét később esedékes helyi iparűzési adó fizetési kötelezettségre kívánom felhasználni.

3E
4.

E

AtúlÍizetésösszegéből
forintot kérek visszatéríteni, a fennmaradó Összeget
később esedékes helyi iparűzési adó Íizetésikötelezettségre kívánom felhasználni.
AtúlÍizetésösszegéből

forintot kérek visszatéríteni,

Íorintotkérekmásaoóneffirtottlejártesedékességűtoz@
a fennmaradó összeget később esedéT<es ipárűzési adó fi2etési kötelezettöégre

5.

!

Atúlfizetésösszegéből

6'

!

A túlÍizetésteljes összegének visszatérítésétkérem.

kívánom Íelhasználrii.

forintot kérek más adónemben/hatóságnál
nyilvántartott lejárt esedékességű köztartozásra átvezetni,
a'fennmaradó ósszeget később"esedékes iparűzési adó fi2etési kötelezettségre kívánom Íelhasználni.

lll. Más adónemben, hatóságná! nyilvántartott, Ieiárt esedékességű köztartozásra átvezetendó összegek
Sor- KCiztartozást nyi lvántartó
szám rntezmeny megnevezese

Köztartozás
fajtája

Osszeg

KÖztartozásh oz tartozo
pénzintézeti számlaszám

(forint)

lntéZményáltal
alkalmazott

Ügyfél azonosító

szam

L.
2.
3.
4.
5.

helység

NTNME
év

hó

nap

az adózó vagy képviselője (meghatalmazottja)
aláírása

"H" JELÚ BETÉTLAP
l_rl_o

F

FÖLDEÁK KÖzsÉGl ÖruronnaÁruyzRT önkormányzat
16-]. évben kezdődő adóévről a]az
illetékességi területén Íolytatott állandó jellegű parűzési tevékenvséo utáni adókötelezettségről szóló helyi
iparÚzési adóbevallásho2
ÖneIIenőrzési pótlék bevaIlása

l.

Adóalany

Adóalany neve (cégneve):
Adóazonosító jele:
Adószáma:

ll.

ttt

-tr-tr

Önellenőrzés

1' Adóal?|,1áltozása

helység

2. Adóösszeg

(+,-)

változása

3. Az önellenőrzési nótlék

ft-r-T-tmm
év
hó nap

alapja

4. Az önellenőrzési pótlék

osszege

az adiző vaov kéRüselője"(meghatalmazottla)

''l'' JELÚ BETÉTLAP

tTo|íIdl. évben kezdődő

FÖLDEÁK KÖzsÉGI ÖttK9Btul4NYZAT Ön korm ányzat
adóévről ataz
illetékességi területén folytatott állandó jellegű parűzési tevékenyséq utáni adókÖtelezettségről szóló helyi
iparÚzési adóbevallásho2
éves beszámolóiátaz lFRs-ek alapián készítő vállalkozó részére

I.

Adóalany

Adóalany neve (cégneve):
AdóazonosítÓ jeIe:

l-l

Adószáma:

!l'

-tr]

Nettó árbevétel

(forintban)

lll7. A Hfrl.40lC. s szerinti nettó árbevétel

1.

Nettó árbevétel
l_0 + tt+ L2+I3+I4+L5+L6+

(2+7+8+9+

22-23)

L7

+L8-L9-2O-2L-

tr

2'

Bevétel (3+4+5+6)

n

3.

Áruértékesítésből,szolgáltatás nyújtásából, jogdíjból
származó árbevétel

tr

4.

Beruházási szerződés alapján való szolgáltatásnyújtásból
származő árbevétel

!

5.

Más standardok álIal az lAS 18 szerinti árbevételként
elszámolni rendelt tételek

n

6.

Megszűnő tevékenységből eredő árbevétel

tr

7.

Bevételt nem eredményező csere keretében elcserélt áru,
szolgáltatás értéke

tr

8'

Nem számlázott, utólag adott engedmény

!

18 standard 11. bekezdés alapján bevételt
csökkentő kamat

!

Az lAS

standard alapján a bevételt csökkentő kötbér

tr

]-1.A HtV. 52. s 40. pont szerinti közvetített szolqáltatásnak
nqgfq|9Jő.ugylet keretében közvetített szolgáltatás
DeKerulesr eneke

n

12. Saiát név alatt történt bizománvosi áru-értékesítés

n

9. Az lAS
10.

]_1"

számviteli törVény szerinti bekérÜlési értéke

lI. Nettó árbevétel

(forintban)

lll7. A Hn/.40lc.

s szerinti netíó árbevétel

13' Bevételt keletkeztető üqvletekhez kaocsolódó Íedezeti
Ügylet bevételcsÖkkentőhatása
14. Pénzüqvi lízinq esetén a lízinobe adónál a lízino_futamidő
kezdetékor mdgjelen ített kövdtelés kezdeti közüetlen

költséqeket nem tartalmazó ellenértéke

]-5.

Nem szokásos tevékenyséq keretében eladott termék,
nyújtott szolgáltatás árb-evéiele

16. Uzletáq-átruházás

esetén az átadott eszközök
kötelezéttségekkel csökkentett értékétmeg haladó
ellenérték

17. operatív lízingből származó árbevétel

18.A HN. 40/c. s-a (1) bekezdés a)-d) vaqv az a), e) és

g)-j) pontok szerinti ügyletről kiállítött s2ámla szeiinti, az

lFRS-ek Szerint árbevételnek nem minősülő ellenérték

19.

A társasáqi adóról és osztalékad őről szólő törvény szerinti
jogdíibevőtel

20' Felszolgálási díj árbevétele
21'.

Az adőhatósággal elszámolt iövedéki adó, regisztrációs
adó, energiaadó és az alkohólos italt terhélő
népegészségÜgyitermékadó összege,

27'3. A

21. sorból az alkoholos italt terhelő
népegészségÜgyitermékadó:

n gatlan vagy befektetéSi cél ú n gatlan
eládásából szármaio árbevőtól
i

i

23. Bevetélt keletkeztető üovletekhez kaocsolódó Íedezeti

ugylet bevételnövelő háíása

lll2. A HtvI.40lD.

1.

Nettó árbevétel (2+3+4+5+6+7+8-9-]_0)

2.

Kapott kamatok és kamatjellegű bevételek

kamatbevétel csökkentéseként az lFRS-ek alapján
elszámolt ráÍordítások
nyújtott szolgáltatások után az

bevétel

lAS

18 szerint elszámolt

5. Az lAS

32 szerinti oénzüovi instrumentum értékesítésével
elért nyereség, nyéreségiéllegűkülönbözet

6.

PénzÜgyi lízing esetén a lízingbe adónál a lízing-futamidő
kezdetekor megjelenített követelés kezdeti közvetlen
költséqeket nem tartalmazó ellenértéke

7. operatív lízingből származó

árbevétel

8. Az

adóalanv nem szokásos tevékenvséoe során elszámolt
bevétel, eqÍébbevétel

9. Az
]-0.

!

tr
tr

!
!
!

n
tr

!

s szerinti nettó árbevétel

3. A
4. A

n

!
tr
!

27'1'. A 21-. sorból regisztrációs adó:
21''2. A 21. sorból energiaadó:

22' sqát használatú

T

adóalany által ráfordításként elszámolt kamat

PénzÜgyi lízingbe adott, kereskedelmi árunak nem
minősülő eszköz könyv szerinti értéke

n
u

!

n
n
u
n

tr

n

tr

ll.

Nettó árbevétel

(forintban)
ll/3. A Htv,40IE.

1.

Nettó árbevétel (2+3+4+5+6+7+8+9-10_11-]'2)

2.
3.

Kapott kamatok és kamatjellegű bevételek

s szerinti

A kamatbevétel csökkentéseként az lFRS-ek alapján
elszámolt ráfordítások

4. A

nyÚ1tott

bevétel

szolgáltatások után az lAS 18 szerint elszámoll

5. Az lAS

32 szerinti oénzüovi instrumentum értékesítéséVel
elért nyereség, nyéreségiéllegűkÜlönböZet oSSZege

6.

Pénzrjgyi lízing esetén a lízinqbe adónál a lízing-futamidő
kezdeiekor mdgj e len íten köve"te és kezd eti közüetl en
költségeket nem tartalmazó ellenértéke
l

7. operatív lízingből származó
8. Az adóalany nem szokásos
bevétel, egyéb bevétel

árbevétel

tevékenysége során elszámolt

9.

Díjbevétel

10.

Az adóalany által ráfordításként elszámolt kamal

1]_.

PénzÜqyi lízinqbe adott, kereskedelmi árunak nem
minősÜ"lő eszk"öz könyv szerinti értéke

]-2.

A biztosítási szerződés szerinti szolgáltatások teljesítése
során elszámolt ráfordítás

nettó árbevétel

T
tr
tr

!

n
n
n
E

!
!

tr

!

lll' Eladott áruk beszerzési értéke
]-. Eladott áruk beszerzési értéke(2+3+4+5+6+7-8)

2.

Kereskedelmi áruk értékesítéskornyilvántartott könyv
szerinti értéke

3.

A beszerzési értékmeghatározásánál figyelembe vett, nem

4'

Bevételt nem eredményező cserébe adott készlet kÖnyv
szerinti értéke

5.

számlázott kereskedelmi engedmények összege

Pénzüqvi lízinqbe adott, kereskedelmi árunak nem

minősÜ"lő eszkóz könyv'szerinti értéke

tr
tr
tr

n

Hfu. 40/c.s (2) bekezdésének e) pontja alapjá!
bevételnövelő tételkéntÍiovelembe vett értékesítéSesetén
az értékesítettáru könw É2erinti értéke

!

Nem szokásos tevékenység keretében értékesített
kereskedelmi áru értéke

n

6. A
7.

n

8. A

7. és 6. sorból azazérték,melvet azadózó az adóévet
megelőző éven már elábékéntfigyelembe vett

!

(forintban)

lV. Anyagköltség

!
tr
!

1. Az

anyag Üzleti évben ráÍordításként elszámolt
Íelhasználáskori könyv szerinti értéke

2'

A

HtV.

3. A
4.

40/G. s (2) bekezdés szerinti növelő tételek

HtV' 40/G' s (23 bekezdés szerinti csökkentő tételek

Anyagköltség

tr

(1-+2-3)

V. Közvetített szolgáltatások

értéke

1. Az lFRS-ek

szerint nem ügynökként közvetített
szolgáltatások értéke

2.

A HtV. 40/c.s (2) bekezdésének e) pontia alapián
beVételnöVelő tételkéntfiovelembé Vett bzoloáltatásnvúitás
esetén a közvetített szolgáltatás könw szerinti értékó '

3.

Közvetített szolgáltatások értéke (t+z)

!

!
!
!

l-. A HtV. 40/J. s-ának a) pont szerinti áttérési kÜlönbözet
1.2' Htv. 40/J. S-ának aa) pont szerinti áttérési
különbözet

2. A

!-{ty.

40/J. S-ának ab) pont szerinti áttérési

különbözet

HtV.

2.7. A

n
n

Htv. 40/J'S-ának ba) pont szerintikülönbözet

áttérésikülönbözet

helység

összege

(1_-2)

fr-fr.t
év

(forintban)

tr

40/J. S-ának b) pont szerinti különbözet

2.2. A Htv.40/J. S-ának bb) pont szerinti kÜlönbözet

3. Az

(forintban)

n
n

Vl. Áttérésl különbözet

1.3.

(forintban)

+

mm
hó

nap

!

az adózó vagy képüse1ője"(me9hatalmazottja)

"J'' JELÚ BETÉTLAP

oldalszám

m

FÖLDEÁK KÖzsÉGl ory<oBvryY4lt önkormányzat
évben kezdődő adóévről a]az
illetékességi területén Íolytatott állandó jellegű parűzési tevékenyséq utáni adókötelezettségről szóló helyi
ipaűzési adóbevallásho2

tl_o|{6-].

a közös

L

őstermelői igazolvánnyal rendelkező'i.1fl3!11lx"* és családi gazdaság adóalany tagjainak

Nyilatkozat

Alulírott ll. pont szerinti adóalanvok kiielentiÜk, hoqv közös őstermelői tevékenvséo keretében' családi
gazdaságbán végzett adóévi állándó jellegű iparűZési adókötelezettségről kizárólig az adőszámmal rendelkező
adóalany, családi gazdálkodó adóalahy nyújt be bevallást.

!l. Adóalanyok adatai
1' Adószámmal rendelkező, családi gazdálkodó adóalany neve;

tttt

2. Adószáma:

-!-!l

Adóalany neve:
2

Adóazonosító jele:

3 Aláírása (törVényes képviselőjének aláírása):

1. Adóalany neve:

2. Adőazonosító jele:
3' Aláírása (törvényes képviselőjének aláírása):

1. Adóalany neve:
2. Adóazonosító jele:
3. Aláírása (törvényes képviselőjének aláírása):
*4-nél több adÓalany esetén egy másik "J" jelű lapot is ki kell tölteni!

helység

fT-fnmm
év

hó

nap

az adózÓ vagy képvrselőjeu(meghatalmazottja)

