
,A" JELÚ BETÉTLAP

['roI1-1-a. évben kezdődő adóévről alaz FöLDEÁK KözsÉGl öruronuÁruyzAT _ önkormányzat
illetékességiterÜleténfolytatottállandó,"'J5fr''§.?,sszólóhelyi

[évesbeszá-:1liXr:l%ff""T3,?lBiJÉl"J??3Í,í.TE3?[#ii?'""resetén]

l. Adóalany

Adóalany neve (cégneve):

Adóazonosító jele:

Adószáma:

ll. Nettó árbevétel
(forintban)

1 Htv. szerinti - vállalkozási szintű - éves nettó árbevétel', 1z-s-+-s-o1: tr [T-f]
2, azszia. törvénv hatálva alátartoző

ciós íélárral nöúelt ellehérték szerinti tr lT-n
3. Jogdíjbevétel: tr [[]rT-f]
a, Egyéb szolgáltatások éttékeként, illetve eqvéb ráfordítások

köZött kimutatott jöVedéki adó összege: -- tr [I-f]
5, között kimutatott regisztrációs adó,

holos italok utáni nőpegészségügyi
:

5.7, Az 5, sorból regisztrációs adó:

5.2. Az 5. sorból energiaadó:

5.3. az alkoholos italok utáni népegészségügyi
termékadó:

tr [T-f]

tr fT-n fT-f]
tr fT]t-T-f]
! fT-f] [l-f]

6. Felszolgálási díj árbevétele: tr |-T-n [T-n

fTT-l[T-l[I-l
helység év hó nap az adózó vagy kepvrseJőjeu(meghatalmazottja)



"B,,JELÚ BETÉTLAP

r'To F-l-a- évben kezdődő adóévről alaz FöLDEÁK KözsÉGl öruxonruÁru yzAT _önkormányzatilletékessé9iterÜleténfolytatottállandó,"'J5,?'.§=?Íszólóhelyí

Hite!intézetek és pénzügyi vállalkozások nettó árbevétetének a kiszámítása

l. Adóalany

Adóalany neve (cégneve):

Adóazonosító jele:

Adószáma:

lI. Nettó árbevétel
(forintban)

1. Htv. szerinti - vállalkozási szintű - éves nettó árbevétel
[2+3+4+5+6+7-8-9]: tr fI

2. Kapott kamatok és kamatjellegű bevételek: tr
3. Egyéb pénzügyi szolgáltatás bevételei: tr l-T-|-]
4. Nem pénzügyi és befektetési szolgáltatás nettó árbevétele: tr
5. Beíektetési szolgáltatás bevétele: tr
6. Fedezeti ügyletek nyeíeségének/veszteségének

nyereseglellegu kulonbozete: tr
7. Alapügylete_k (fedezett tételek) nyereségének/veszteségének

nyereségjellegű különbözete:' tr
8. Fizetett kamatok és kamatjellegű ráíordítások: !
9. Pénzügyi lízingbe adott eszköz után elszámolt elábé: tr

TTnnn
helység év hó nap az adózó vagy képvis9.|ője (meghatalmazottja)



"c, JELÚ BETÉTLAP

14 oT1-1-f. évben kezdődő adóévről alaz FöLDEÁK rözsÉcI öruroRuÁtrt yzAT _önkormányzatilletékességiterületénÍolytatottállandó,".J5,?9f.?!xszólóhelyi

Biztosítók nettó árbevételének a kiszámítása

l. Adóalany

Adóalany neve (cégneve):

Adóazonosító jele:

Adószáma: m_tr-t-fl

fT-fr-] mmhelVség év hó nap az adózó vagy képüselőjea(meghatalmazottja)

ll. Nettó árbevétel
(forintban)

1. Htv, szerinti - vállalkozási szintű - éves nettó árbevétel
[2+3+4+5+6+7-61, tr

2. Biztosítástechnikai eredmény: tr
3. Nettó működési költség: tr
4. Befektetésekből származó biztosítástechnikai ráfordítások

(c9ak. él etbiztos ítási ág nál) és az egy éb biztos ítástech ni kai
raíorolTasok egyuttes osszege: tr

5. Fedezeti ügyletek nyereségének/veszteségének
nyereseglellegu kulonbozete: tr

6. Alapügyletg.k (f989z_9q tételek) nyereségének/veszteségének
nyereségjellegű különbözete: 

- tr
7. \em biztosítási tevékenység bevétele, befektetések nettó

álpeygte_te,. a. Htv. 52. § 22. -pont c) dpbntja szérini égyéb
növelő tételek: tr

8. Htv. 52. S.22. pont c) alpontjában foglalt csökkentések: !



"D" JELÚ BETÉTLAP

ErO F-F-]. évben kezdődő adőévről ataz FöLDEÁK KözsÉGl öruxonuÁruyzRr önkormányzat
illetékességi területén folytatott állandó jellegű iparűzési tevékenyséq utáni adókötelezettségről szóló helyi

i par-űzési adóbeval l ásho2

Befektetési váI laIkozások nettó árbevételének a ki szám ítása

I. Adóalany

Adóalany neve (cégneve):

Adóazonosító jele:

Adószáma: -tr-m

ll. Nettó árbevétel
(forintban)

1. Htv. szerinti - vállalkozási szintű - éves nettó árbevétel
[2+3+4+5+6]: trnT] fl-tl[Itril

2. Beíektetési szolgáltatási tevékenység bevételei:

3. Nem befektetési szolgáltatási tevékenység bevétele:

4. Kapott kamatok és kamatjellegú bevételek együttes összege.

5. Fedeze-ti ügyletek nyereségének/veszteségének
nyereseglellegu kulonDozete: tr t-|-t-] n-r] rT-[] fT-f]

6. Al apü gylete_k (f9Pg7.9t! tételek) nyereségének/veszteségének
nyereseg]ellegu kulonoozete, !T-ntT-tltrntTfl

helység év hó nap azadózó vagv képüselőjea(meghatalmazottja)



,,E..JELÚ BETÉTLAP

|-'l o]-lTa. évben kezdődő adóévről alaz FöLDEÁK KözsÉGl ötvxonuÁru yzAT _önkormányzatilletékességiterÜleténfolytatottállandó,.,J5t,".§.t!oszólóhelyi

Az eladott áruk beszerzési értá§s,éóei.?rr:..rlliTár.s,',9í*tli.áíjlíí" figyelembe vehetó együttes

l. Adóalany
A Htlt. 39. § (6), (7O) bekezdés szerinti kapcsolt váilalkozás tagja:

Adóalany neve (cégneve):

Adóazonosító jele:

Adószáma: m_tr-fT-l

ll. A HtV. 39. § (6), (10) bekezdésének hatálya alá nem taítozó vállalkozás esetén
(forintban)

]_. Eladott áruk beszerzési értéke (elábé) összesen: tr
2. Közvetített szol gáltatások értéke összesen : tr
3, Az 7. és 2. sorból a Htv. 39. § (7) bekezdése szerinti

expoft árbevételhez kapcsolódÓ'elábé és közvetített
szolgáltatások éttéke:

(5oo M Ft-ot meg nem haladó nettó árbevételű
vállal kozónak ném kell kitöIteni !)

tr

4, Pc. t. sorból a Hw. 39._§ (7) nti
közfinanszírozásban részes értékesítéséhez
kapcsolódó el+.9é, vagy doh elúi-ellátOnái á-
oonany Dekerulesl eneke:

(5OO M Ft-ot meg nem haladó nettó árbevétetű
vállalkozónak ném kel l kitöIteni !)

tr

5.

ó

(5OO M Ft-ot meg nem haladó nettó árbevételű
vállalkozónak ném keII kitöIteni !)

6. A Htv. 39. § (4) és (5) bekezdése alapián ísávosan)
megál lapított, [evoriható elábé és köiúetítÖtt szol gátatások
értéke együttes összege:

FqO M Ft-ot meg nem haladó nettó árbevétetű
vállalkozónak ném kell kitölteni !)

tr

7. Figyelembe vehető elábé és a közvetített szolgáltatások
ertekének együttes öSszege:
flegfeljebb 5OO M Ft nettó árbevételű adózó esetén: (7+2|,
5oo M Ft íeletti nettó árbevétel esetén: (3+4+5+6)]' '' tr

tr r--r-f] l-T-|--] fT-n fT-Tl



lll, A HtV. 39. § (6), (10) bekezdésének hatálya alá tartozó kapcsolt vállalkozás esetén

1. A kapcsolt vállalkozás adóalanyok összes nettó árbevétele: Ifl-n[l-nfl]lrrn
2. vehető

ke, ! [rl_l [f-1-1 1-1-1-1 l-|-1-1

3. A kapcsolt vállalkozás adóalanyok összes eladott áruk
beszerzési értéke:

4. A kapcsolt válla]kozás adóalanyok összes közvetített
szolgaltatasok erteke:

§ (7) bekezdése szerinti export
sszes elábé és közvetített

rtékesítéséhez
mi-ellátónála

8. A kapcsolt_vállalkozásoknál a Htv. 39. § (4) és (5) bekezdése
al apJ an (slvo§qn) .rn egál lap ított, l evon haió' e lábé'és közvetített
szolgaltatasok eneke együttes osszege:

A kapcsolt vállalkozás tagjai által összesen fiqvelembe vehető
elaoott aruk beszerzési értékének és a közveTített
szolgáltatások értékének együttes tisszégé 1sioiz+a1: !rl-fl frrrl-rlrl-n

10. A kapcsolt vállalkozások összesített pozitív előjelű
különbözete (adódap) E-2-Ó1:-- 

---- IfT-nrlnTT-n[rT-]
7L vállalkozási szintű adóalap

"/10. sor

tí ;i 
"$fl 

"D" jelű betétlap ll,/1, sor

+H az adózó vagy képviselője (meghatalmazottja)
aláírása



"F. JELÚ BETÉTLAP

|-'-]-oF-]-|. évben kezdődő adőévről ataz FöLDEÁK KözsÉGI ölvxoRtuÁtrt yzAT _ önkormányzatilletékességiterületénfolytatottállandó,:J5p,:p"tÍszólóhelyi

A vállalkozási szintú adóalap megosztása

l. Adóalany

Adóalany neve (cégneve):

Adóazonosító jele:

Adószáma: m-tr_fT-l

ll. Az alkalmazott adóalap megosztás módszere

L tr A Hfu. melléklet 1.1, pontja szerinti személyi jellegű ráfordítással arányos megosztás

2. tr A Hfu. melléklet 1.2. pontja szerinti eszközérték arányos megosztás

3. tr A Hfu. melléklet2.L pontja szerinti megosztás

4. tr A Hfu. melléklet2.2, pontja szerinti megosztás

5. tr A HN. melléklet 2.3. pontja szerinti megosztás

6. tr A HN. melléklet2.4.1-. pontja szerinti megosztás

7. tr A Hfu. melléklet2.4.2. pontja szerinti megosztás

llI. A megosztás

]-. A vállalkozás által irz adóévben - a Htv. melléklete szerint -
figyelembeveendő összes személyi jellegű ráíordítás összege: tr

2. Az 7. sorból az önkormánvzat illetékesséoi területén
foglalkoztatottak után az ádóévben
- a Htv. melléklete szerint -
íigyelembeveendő személyi jellegú ráfordítás összege:

tr

3. adóévben a székhely, telephely szerinti
zó - a HN. mellékleté 'szerihti 

- 
-

összege: tr
4. A 3. sorból az önkormánvzat illetékesséoi területén

íigyelembeveendő - a HtÚ. melléklete szérinti - eszközérték
osszege: tr



lll, A megosztás

5. senerola- Vaoy
gia va-gy íöld"gaz végs_ő
kesltesDol szarmevó összes

ttó árbevétele:
tr

6, Az_5. sorból az önkormányzat illetékes.ségi területére jutó
számviteli törvény szerinti-nettó árbevételé: tr

7. vi elosztó hálózati enoedélves ésfö ngedélyes esetén á2 ösózes véqsőío ábbított villamosenergia vagy íöldgaz
m !

8. A 7. sorból az önkormányzat illetékesséoi területén lévő
yé_ssq íggyasztónak továbbított villamosénergiá vágy iolO gaz
mennylsege: !

9. maző,
SaZ

!
10. A 9. sorból az önkormánvzat illetékesséqi területén a

HN. .q7 §.(2). bekezdés 6) pont és (3) be-kezdés ézerint
letrejon telephelyre Jutó összeg: !

11. A vezeték nélküli távközlési tevékenvséoeIvéoző vállalkozó
távközlési szolgáltatást igénybe vevó előtizetdírrek arámál- !

L2. A L1'. sorból az önkormányzat illetékesséqi területén
tal ál h ató száml ázási c ím őze ri nti vezeié [ Ée l rúi i iíút<ciz esi
tevékenységet igénybe vevő előfizetők száma: tr

]-3. si tevékenyséqetvéqző vállalkozó
tevé ke nysé g s2ol g áItatás i tr

1,4. A 13. sorból az önkormányzat illetékesséoi területén
található vezetékes szolgáltatási helyeinet száúá: tr

15. A vezetékes távközlési tevékenyséqet véoző vállalkoző
Ve,zeték nélkü li táVköZléSi szol gátaiást i gényne Véúő --
előfizetőinek száma: !

16. A ].5. sorból az önkormánvzat illetékesséoi területén
talál ható számlázási cím ízeri nti vezeték "nélküi - -
távközlési tevékenységet igénybe vevő elótliétők száma: tr

+H az adózó vagy képviselóje (meghatalmazottja)
aláírása



.,G..JELÚ BETÉTLAP

ETartn.évben kezdődő adóévrőta/az FöLDEÁK KözsÉet öuxonMÁNyzAT _ önkormányzatilletékességiterÜleténfolytatottállandÓ,"'J5fr',8?Ígrőlszólóhelyi

Nyi latkozat a túIf izetésról

Adóalany

2

J

4

Adóalany neve (cégneve) :

Adóazonosító jele:

Adószáma: m-tr-[T-l
A túlíizetés visszautalására szolgáló pénzforgalmi számlaszáma:

llllll lllllll
ll. Nyilatkozat

1. E Nyilatkozom, hogy más adóhatóságnál nincs íennálló adótartozásom.

2. J A túlíizetés összegét később esedékes helyi iparúzési adó fizetési kötelezettségre kívánom felhasználni.

3. E A túlíizetés összegéből forintot kérek visszatéríteni, a fehnmaradó összeget
később esedékes helyi iparúzési adó íizetési kötelezettségre kívánom felhasználni.

4. E Atúlíizetésösszegéből forintot kérek visszatéríteni,
forintot kérek más adónemben/hatóságnál nyilvántartott lejárt esedékességű köztartozásra átvezetni,
a íennmar,adó összeget később esedéIes ipárűzési adó íi2etési kötelezett§égre kívánom felhasználrii.

5. E Atúlíizetésösszegéből forintot kérek más adónemben/hatóságnál
nyilvántartott lejárt esedéTésE!Íkozt aítozásí a áfuezetni,
a-Íennmaradó Ósszeget később-esedékes iparűzési adó fi2etési köt lezettségre kívánom íelhasználni.

6. E A túlíizetés teljes összegének visszatérítését kérem,

lll. Más adónemben, hatóságnál nyilvántartott, lejárt esedékességű kőztartozásra átvezetendó összegek

Sor-
szám

köztartozást nvilvántartó
intézmény me§nevezése

köztartozás
fajtája

Osszeo
(forintf

köztartozásh oz íartozó
pénzintézeti számlaszám

lntezmeny altal
alkalma2ott

ügyfél aaonosító
Szam

1,

2

5

4

5

[T-[T-l m TT-l
helystlg év hó nap az adózó vagy képviselője (meghatalmazottja)

aláírása

l.

7.



EIOFl-il. évben kezdődő adóévről ataz

"H" JELÚ BETÉTLAP

FöLDEÁK KözsÉGl öNKoRMÁNyzAT önkormányzat
illetékességi területén folytatott állandó jellegí_ Parűzési tevékenyséq utáni adókötelezettségről szóló helyi

ipaűzési adóbevallásho2

Onellenórzési pótlék bevallása

l. Adóalany

Adóalany neve (cégneve):

Adóazonosító jele:

Adószáma: -tr_m

!L Onellenórzés

1-. Adóalap,változása 2. AdóössÉg)változása 3, Az önellenőrzési pótlék
alap]a

4. Az önellenőrzési pótlék
osszege

fT-T_nmm
helység év hó nap az adózó vagy képüselője.(me9hatalmazottja)

llll



,,l,.JELÚ BETÉTLAP

ErorlTa. évben kezdődő adóévről alaz FöL
illetékességi területén folytatott állandó j '-' 

."#:T:il,r-'

éves beszámolóiátaz lFRs-ek alapján készílő vállalkozó részére

l. Adóalany

Adóalany neve (cégneve):

Adóazonosító jele:

Adószáma: m_tr_rT-l

ll. Nettó árbevétel
(forintban)

lll7. A Ht1l. 4olc. §-a szerinti neltó árbevétel

L Nettó árbevétel
[2_+7+6+9119 + 1,L+12+ !3+ !4+ 15+ t6+ t7 + 78+ !g+2o-21-22-
23-24+25]: tr

2. Bevétel [3+4+5+6]: tr
3. Áruértékes ítésből, szol gáltatásnyújtásból, jogd íj ból szár mazóárbevétel: tr
4. Beru házási szerződés alapj án val ó szol gáltatásnyújtásból

származő árbevétel: tr
5. Más §tanrlardok által az lAS ].8 szerinti árbevételként

elszámolni rendelt tételek: t]
6. M egszűnt tevékenység b ől származó árbevétel : tr
7. Bevétglt ngm eredményezó csere keretében elcserélt áru,szolgáltatás éttéke: tr
8, SztV. slerint - nem szám.lá-rctt - utólag adott (fizetendő)

szerződés szerinti engedmény: tr
9. Az lAS 18 standard 1-1. bekezdés alapján bevételt csökkentőkamat: tr

LO. Az lAS ]-]- standard alapján a bevételt csökkentő kötbér: tr
1].. A Hfu,.5a § 4o. pontjaszerinti közvetített szolqáltatásnak

ln§gTelelo ugylet kereteben közvetített szol gáltatás bekerü l ésiertéke: tr
1_2. S_ajáJ néV alatt történt bizományosi áruértékesítés számviteli

törvény szerinti bekerülési értéke: !



"H" JELÚ BETÉTLAP

ErOFT|. évben kezdődő adóévről a]az FöLDEÁK KözSÉGl öruronuÁruyznr _ önkormányzat
illetékességiterületén íolytatott állandó jellegűiparűzési tevékenyséq utániadókötelezettségrőlszóló helyi

ipaűzési adóbevallásho2

Önellenórzési pótlék bevallása

l. Adóalany

Adóalany neve (cégneve):

Adóazonosító jele:

Adószáma: -tr-m

trn]m[tr
helység év hó nap az adózó vaov kéoüselője.(me9hatalmazottja)

ll. onellenórzés

1. Adóalap,változása z. nd ótissz,f9lváltozása 3. Az önellenőrzési pótlék
alapla

4. Az önellenőrzési pótlék
oSsZege

llll



ll. Nettó árbevétel
(forintban)

lll7, A Htv, 40lC. §-a szerinti nettó árbevétet

13. Bevételt keletkeztető ügyletekhez kapcsolódó íedezeti ügylet
bevételcsökkentő hatásá: !

14. adónál a lízino-íutamidő
s kezdeti közüetlen

ó ellenértéke: !
]-5. Nem a szokásos tevékenyséq keretében keletkezett

áruértékesítés, szolgáltatásn!újtás árbevétele: tr
16. Uzletág-átruhazás esetén az átadott eszközök

kötelezettségekkel csökkentett értékét meghaladó ellenérték: tr
1-7. Operatív lízingből származő árbevétel: I
18. Ásványi ércek kitermeléséből szár mazó bevétel : I
19. lFRS 4. Biztosítási szerződések c. standard szerint

biztosítóként a biztosítási szerződésből kapott bevétel: tr
20. A Htv. 40/C. § (2) bekezdés m) pontja szerinti korrekció: I
21. Jogdíjbevétel: I
22. Felszolgálási d'1 árbevétele: I
23. Pa adóhatóság gal elszámolt jövedéki adó, regisztráci ós adó,

energiaadó,. az alkoholos itali terhelő népegé§zségügyi
termekaoo osszege: tr
23.t. A 23. sorbóljövedéki adó:

23.2. Regisztrációs adó:

23.3. Energiaadó:

23,4, Az alkoholos italt terhelő népegészségügyi termékadó:

IIII

fT-r
rT-f

fT-TlfT-r
24. Bevételt keletkeztető ügyletekhez kapcsolódó fedezeti ügylet

bevételnövelő hatása: tr
25. PE |FRS 11 szerinti.közös megállapodás alapján végzett +

tevékenység nettó árbevétele - tr

l-T-l- I fT-[
[T-[ fT-r fi-fl

I I rTTl
Tl-[ [T_r T
TT- fTT rT-f rT]-]

[TT_
t-l-tlfl-tl

tl-f
tT-[n-[ [T-[



|l. Nettó árbevétel
(íorintban)

lll2. A Htll. 40lD, §-a szerinti nettó árbevétel

1, N ettó árbevétel [2+3+4+5+6+7+8-9-10-1]_+ 12+ I3]: tr
2. Kapott kamatok és kamatjellegű bevételek: tr
3. A kamatbevétel csökkentéseként az üzleti évben elszámolt

fizetett, fizetendő dúak, jutalékok összegével: tr
4. A nyújtott szolgáltatásokután az lAS 18 szerint elszámolt

bevétel (kapott, járó díjak, jUtalék összege): !
5. inti pénzügyi instrumentum

eléft nyereség, nyereségjellegú
Zege: tr

6. dónál a
nített követelés
taftalmazó tr

7. Operatív lízingből származó árbevétel: tr
8. A nem a szokásos tevékenvséq keretében keletkezett

áruéftékesítésből, szolgáltátasiyriltasnOl szaiÁiő- --

bevétel: tr
9, Az adóalany által rtífordításként elszámolt kamat: tr

10 I
11. A saját követelés értékesítéséből keletkezett, azüzleti

évben elszámolt nyereség összege: tr
12, Az lFRS 11 szerinti közös megállapodás alapján

végzett tevékenység nettó árbévétéle:
+ tr

1_3. M e gszúnt tevékenysé gből származó árbevétel : !



!l. Nettó árbevétel
(forintban)

lll3. A Htv. 40lE. §-a szerinti neltó árbevétel

í,, Netkí árbevétel [2+ 3+ 4+ 5 + 6 + 7 + 8+ 9 - 10 - 71- 12- 13+ 74+ 75]: !
2. Kapott kamatok és kamatjellegű bevételek: !
3, A kamatbevétel csökkentéseként az üzleti évben elszámolt

íizetett, fizetendő díjak, jutalékok összegével: !
4. A nyú]tott szolgáltatások után az lAS ]_8 szerint elszámolt

bevétel (kapotf, járó díjak, jutalékok összege): tr
5. Az lAS 32 szerinti pénzüqvi instrumentum értékesítésével

elért nyereség, nyereségiéllegű különbözet összege: D
6. ingbe adónál a lízingJutamidő

vetelés kezdeti közúetlen
ellenértéke: tr

7. Operatív lízingből származő árbevétel: tr
8. A nem a szokásos tevékenvséo keretében keletkezett

áruérlékesítésből, szolgáltátashyultasnOl származő bevétel: tr
9. Díjbevétel: tr

10. A saját követelés éttékesítéséből keletkezett, az üzleti évben
elszámolt nyereség összege: tr

7L Az adóalany által ráfordításként elszámolt kamat: tr
t2. Pénzügyi lízingbe adott, kereskedelmi árunak nem minősülő

eszköz könyv szerinti értéke: tr
13. A biztosítási szerződés szerinti szolgáltatások teljesítése

során elszámolt ráfordítás !
14. Az lFRS 11 szerinti közös megállapodás alapján végzett +tevékenység nettó árbevétele:- tr
15. Megszűnt tevéke nysé gből szár mazó árbevéte l : tr



lll, Eladott áruk beszerzési értéke

Eladott áruk beszerzési értéke
[2+3+4+5+6 +7 +8-9 - Io + u,+ !2l:

(forintban)

1. tr
2. Kereskedelmi áruk értékesítéskor nyilvántartott könyv szerinti

értéke: tr

tr
4. A Htv. 40/C. § (2) bekezdés a) pontiában említett csere

esetén a cserébe kapott készíet cséreszerződés szerinti
értéke: !

5. Pénzügyi lízingbe adott, kereskedelmi árunak nem minősülő
9s?.4öz pénzügyi lízingbe adáskor meglévő könyv szerinti
eneKe: tr

6. A Htv. 4,0/C, § (2) bekezdés e) pontia alapián az értékesített
termek (i ngó, i ngatlan) számvitél ről 

-szól 
ó' t'örvény szeri nt

megállapítandó bekerülési éftéke: tr
7. Nem a szokásos tevékenység keretében értékesített áru,

telek vagy más ingatlan értékésítéskori könyv szerinti Órt'Oke: D
8. A kereskedelmi áru beszerzésével összefüooő fedezeti üovlet

esetén 4Z az összeg, amellyel az lFRS-ek éZerint i iri " --
beszerzésl ertéket csökkenteni kell: !

9. ezdés

!
10. ével összefüqqő fedezeti üovlet

az lFRS-ek §z]erint az áru "'
ll: !

LL. Pa.lFRS ]_1 szerinti közös megállapodás alapján végzett
tevékenység nettó elábé: + tr

12 Megszűnt tevékenységből származó elábé: !



lV. Anyagköltség
(forintban)

1. Az anyag üzleti évben ráfordításként elszámolt
íelhasználáskori könyv szerinti értéke: tr

tr

3. összefüggő fedezeti ügylet esetén az az
lFRS-ek szerint az anvaq beszerzési
kell: !

tr

5, Anyagbeszerzéssel összeíüggő fedezeti üqylet esetén az
az összeq, amellvel az lFRs-ék szerint azánvao bekerülési
értékét (a kezdetí megjelenítéskor) növelni ke''il:" tr

6. Anyagköltség [1+2+3-4-5+7+8]: tr
7. Az lFRS 11 szerinti közöF megállapodás alapján végzett +tevékenység anyagköltsége: - tr
3. Megszűnt tevékenységhez kapcsolódó anyagkö|tség: !

V. Közvetített szolgáttatások értéke
(forintban)

1. Az lFRS-e_k szerint.nem ügynökként közvetített
szolgáltatasok értéke !

z. A Htv.40/C. § (2) be evételnövelő
tételként íigyelembe etén a
közvetített szolgáltat tr

3. Közvetített szol g áltatáso k é rté ke |I+ 2+ 4+511 tr
4. Az lFRS 11 szerinti közös meqállapodás alapián véozett

tevékenység keretében közveíített'szolgáltatásokéfiéXe: + tr
5. Megszűnt tevékenység során közvetített SZolgáltatás értéke: !



Vl. Alvállalkozói teljesítés értéke

1-. Folytatódó tevékenység során alvállalkozói teljesítés értéke: tr IT-f]
2. Megszűnt tevékenység során alvállalkozói teljesítés értéke: tr
3. Alvállalkozói teljesítés értéke (1+2): ! fT-tl

vll. Áttérésa különbözet
(forintban)

1. A Htv.40/J. § (1) bekezdés a) pont szerinti áttéréSi különbözet:

t,2. |N.. Jo/.t ..§..(]) bekezdés a) pont aa) alpont szerinti
aneresl külOnbözet:

1.3. |;l_!y. {O/|. § (!) bekezdés a) pont ab) alpont szerinti
aneresl KUlonbozet:

tr
tr
!

2, A Htv.40/J. § (1) bekezdés b) pont szerinti különbözet:

2.I. A Htv. 40/J. § (1-) bekezdés b) pont ba) alpont szerinti
különbözet:

2.2. |,|N:40/J. § (1-) bekezdés b) pont bb) alpont szerinti
különbözet:

tr nTl fT-f]
tr
!

3, Az áttérési különbözet összege [1-2] + IItr

fT-f]-] Em
helység év hó nap az adózó vagy képviselőjeu(meghatalmazottja)

] T[I f ]
I[l-f



"J" JELÚ BETÉTLAP Oldalszám m

o l- -a. évben kezdődő adóévről alaz FöLDEÁK KözsÉGl óNKoRMÁNv zAT _önkormányzatilletékességiterÜleténfolytatottállandójszólóhelyi

a kÖzÖs Őstermelői igazolvánnyal rendelkezőií$fl3|1tx"* és családi gazdaság adóalany tagjainak

l. Nyilatkozat

#n"l:l§x:.}i;#i,qi§í..pí!!áiÍ,ig*ffi39áJ,if,iu'*3iJHffJsiá?Xi[;HSe%9?'á3siá,i'f!í?Lno" .",o

1. Adószámmal rendelkezó, családi gazdálkodó adóalany neve:

1_. Adóalany neve:

2. Adóazonosító jele:

3. Aláírása (törvényes

1. Adóalany neve:

2. Adóazonosító jele:

3. Aláírása (törvényes

1. Adóalany neve:

2. Adóazonosító jele:

3. Aláírása (törvényes

+4-nél több adóalany esetén egy másik ''J'' jelú lapot is ki kell tölteni!

+H azad

ll. Adóalanyok adatai

2. Adószáma:


