"A" JELÚ BETÉTLAP
2O18. évben kezdődő adóévről alaz
FöLDEÁK KözsÉGl ötrtxoRttÁtvyznr
önkormányzat
illetékességi területén íolytatott állandó -jellegű Parűzési tevékenyséq utáni adókötelezettségről szóló helyi

ipaűzési adóbevallásho2

vállalkozók nettó árbevételének kiszámítása
[éves beszámolóját a számviteli törvény szerint készítő adóalany esetén]

l.

Adóalany

Adóalany neve (cégneve):
Adóazonosító jele:
Adószáma:

tr fT_r-] fT-fl

l_ Htv. szerinti - vállalkozási szintú - éves nettó

3. Jogdíjbevétel:
szolgáltatások ertékeként, illetve
kimutatott jövedéki adó összege:

5. Egyéb ráfordítások
ítások között

kimutatott reoisztr
reqisztrációs adó, az
italok
ok utáni népegészsé9ügyíterm
népegészsé9ügyítermékadó ösézege:

5.1-. Az 5. sorból a regisztrációs adó:
5.2, Az 5. sorból az alkoholos italok utáni
termékadó:

népegészségügyi

6. Felszolgálási díj árbevétele:
ri

r-r-fl

trfT_T_-] rT_T_]rT_T_-] r-r-f-]

nettó

sze

TT-1-1

nti spórtvál

l

al

kozás

n

ettó árb'evéÍe lt ciókXbátó'ióté tei:

tr
tr
tr
tr
tr
tr
tr

fT-fl t-l--fl
fT-n [T-fl l_T-n [T-fl
fT-fl fT-n fT-1-1 fT-f-]
tl--fl fT-n fT-f-] fT-f-]
fT_T_-]

fT-|--]

l-T-f] fT-f-] fT-f-] fT-Tl
fT_T-] fT-t--] fT-t-] fT-n
fT-T_]

fT-r]

fT-I--]

fT-fl

i

meoőrzéSét előmozdító támooatáSra és a snortlétesítményekre
bejelentési határértékek,tov
an biz
biitosít|
ldlllugdLdsl ptUgtdlrlUK LcKlIlLeLeUeí|, Valamlnt a tvztzuLqttt) rendeletnek a támogatható
meghatározása tekintetében történó módosítáSáról szóló. 2077, június L4-i 2o!7lLoa4EU bizotlsági réndelet
1, o,)
szerinti, sportlétesítményekre nyújtott működési támogatásnak níinősul. A támogatás igenyueretéldrol e uevá

ll/A. Nyilatkozat
HYjfti:%?""Tó,|,a."nYá,T'i;:?i§r33;pont

I

tr

i) alpontja

szerinti ("A" jelú betétlap ll./7. sora) nettó árbevétel csökkentés

a csekély összegú támogatásokról szóló rendelettel vagy

a

szerző

piacc4 ö
szabálya

mazásában bizonvos támooatási kateoóriáknak a belső
ításáról szóló,2oí4.júniuaÍ-i asílidIljÉÚ oi'zott-ságirendelet hatályos

összhangban veszem igénybe.

+

H

azadózóvaoyképviselójea(meghatalmazottja)

,,B, JELÚ BETÉTLAP
FöLDEÁK KözsÉGl öruronruÁruyznr _ önkorm ányzat
a|az
illetékességiterületénfolytatottállandó,"'J5,no:r'?!ogrőlszólóhelyi

2018. évben kezdődő adőévről

H

!.

iteli ntézetek és pénzügyi vál lal kozások nettó árbevételének kiszámítása

Adóalany

Adóalany neve (cégneve):
Adóazonosító jele:
Adószáma:

ll,
1-.

Nettó árbevétel

(forintban)

tr
tr
tr
tr
tr
tr

Htv. szerinti - vállalkozási szintű - éves nettó árbevétel

[2+3+4+5+6+7-8-9]:

2. Kapott kamatok és kamatjellegű bevételek:
3. Egyéb pénzügyi szolgáltatás bevételei:
4, Nem pénzügyi és befektetési szolgáltatás nettó árbevétele:
5. Befektetési szolgáltatás bevétele:
6. Fedezeti ügyletek. rlyereségének/veszteségének
nyereseglellegu kulonDozete:

7.

Al apü gyl ete_k

(f._e

9

9Z9t! téte

l

e

nyeresegJellegu kulonDozete

k) nye

re sé g é n e

k/vesztesé 9 é ne k

tr

8. Fizetett kamatok és kamatjellegű ráfordítások:

!

9. Pénzügyi lízingbe adott eszköz után elszámolt elábé:

helység

[rrnfrf!
év

I

hó

nap

az adózó vagy képviselő,ie (meghatalmazottja)

.c,,JELÚ BETÉTLAP

alaz
FöLDEÁK KözsÉG! öruroRuÁruyzRr _ önkorm
illetékességiterületénfolytatottállandó;9rr-"g,pu,.igrőlszólóhelyi

2018. évben kezdődő adóévről

ányzat

iparúzésiadóbevallásho2

Baztosítók nettó árbevételének kiszámítása

l.

Adóalany

Adóalany neve (cégneve):
Adóazonosító jele:
Adószáma:

ll.

m_!_rn

Nettó árbevétel

(forintban)

7

!

2. Biztosítástechnikai eredmény:

tr

!

3. Nettó működési költség:
4,

B ef e

ktetés ekből szár mazó biztos ításte c h n i kai ráf ord ítások
ítási ág n ál) és az e gyé b oiztói itás-tectr n

(9;_a! f letojztos

i

raTordltasok egyúttes Összec e:

rii

tr

5. Fedezeti ügyletek nyereséoének/veszteséoének

tr

6. Alapügyletg.k (f.9qeZ9tt tételek) nyereségének/veszteségének
nyereségjellegű különbözete:'

tr

nyereségjellegű különbözeie:

7. \em biztosítási tevékenység bevétele, beíektetések nettó
-pont
árbevéte.le, a Htv. 52. § 2Z.
növelő tételek;

c; alponilá

*irini égvtli

I

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

helVség

[|-I-fl
év

1-1--]

hó

tr

tTl
nap

az adózó vagy képüselőjea(meghatalmazottja)

,,D,,JELÚ BETÉTLAP
2018. évben kezdődő adőévről

alaz

FöLDEÁK KözsÉGlöruxoRtvtÁruyzRr

_ önkorm ányzat
illetékességiterületénfolytatottállandó,tJ5,',lr.ruilszólóhelyi
Beíektetési vál

l.

lal

kozások nettó árbevételének kiszámítása

Adóalany

Adóalany neve (cégneve):

-n

Adóazonosító jele:
I

Adószáma:

ll.
1.

Nettó árbevétel

|,!tv,

szerinti

[2+3+4+5+6],

-

!

vállalkozási szintű - éves nettó árbevétel

!

2. Befektetési szolgáll.atási tevékenység bevételei:

4. Kapott kamatok és kamatjellegú bevételek együttes összege:
5. Fedezeti

ügyl etek nyeresé g é ne k/veszteség én e k
nyeresegJellegU kUlOnbÓZete:
(í9 9í.9t! téte l e k) nye resé g é n ek/vesztesé

nyereseglellegu 9kulOnbözete

g én e

k

^l1P!9yle!.e,!

helység

[rn]mm
év

rT-fl

[I-f]

tr[T-[]

3. Nem befektetési szolgáltatási tevékenység bevétele:

6.

(forintban)

hó

nap

!
!

tr

az

adóző vagy képviseiője (meghatalmazottja)

,,E,,JELÚ BETÉTLAP
FÖLDEÁK KözsÉGl öruronuÁnyzRr
alaz
illetékességiterÜleténfolytatottállandó,tJ,s,ur"t*lszólóhelyi

2o18. évben kezdődő adóévről

_

önkormányzat

Az e|adott áruk beszerzési értékeés a közvetített szoIgáltatások értékefigyelembe vehetó együttes
összege, kapcsolt vál lal k-ozás adódapla

l. Adóalany
A Htv.

39. § (6), (7O) bekezdés szerinti kapcsolt

vállalkozás tagja:

Adóalany neve (cégneve):
Adóazonosító jele:
Adószáma:

ll. A HtV. 39,

m-tr-[T-l

§ (6), (1O) bekezdésének hatálya alá nem tartozó vállalkozás esetén

tr
tr

1. Eladott árukbeszerzési értéke(elábé) összesen:
2. Közvetített szol gáltatások értékeösszesen

(forintban)

:

3. Az 7. és 2. sorból a Htv. 39, § (7) bekezdése szerinti
export árbgvétel hez kapcsolódÓ'el ábé és közvetített
szolgáltatások értéke:
(5OO

tr

M Ft-ot meg nem haladó neftó árbevételú

vállalkozónak ném kell kitölteni !)

4. Pc.

1;. sorból a Htv. 39..§ (7)
közfinanszírozásban részes
kapcsolódó elábé, vagy doh
dohány bekerülési értiíke:

éhez

áí á-

M Ft-ot meq nem haladó nettó árbevételú
vállal kozónak ném kell kitöIteni !)

(5OO

tr

5.

tr l-T-[l [T-T-] [T-t- [T-[-]
M Ft-ot meg nem haladó neltó árbevétetű
vállal kozónak ném kell kitölteni l)

(5OO

6. A Htv. 39. § (4) és (5) bekezdése alapián ísávosan)
1rylgál lapított, tevonhátó elábé és kö2ÚetítÖtt szol gátatások
értéke együttes összege:

M Ft-ot meg nem haladó neltó árbevétetű
lalkozónak ném kell kitöIteni !)

(59_9

vál

7. Figyelembe vehető elábé és a közvetített szolgáltatások
értékénekegyüttes összeg,
[legteljebb 5OO M Ft nettó árbevétetű adózó esetén: (7+2l.
5oo M Ft feletti neftó árbevétel eseíén:(3+4+5+6)]' ''
:

tr
tr

lll. A Htv, 39. §
1_.

(6), (10) bekezdésének hatálya alá tartozó kapcsolt

A kapcsolt vállalkozás adóalanyok összes nettó árbevétele:

2.

be vehető
rtéke,

tés

vállalkozás esetén

!
!

3. A kapcsolt vállalkozás adóalanyok összes eladott áruk

tr

4. A kapcsolt vállalkozás adóalanyok összes közvetített

tr

beszerzési értéke:

szolgáltatások értéke:

5.

§ (7) bekezdése szerinti export

sszes elábé és közvetített

6, A 3. sorból a Htv. 39. § (7)
közfinanszírozásban része
kapcsolódó elábé, vaqv doh
dohány bekerülési értéke:

7,

D

mi-ellátónál a

tr

bekezdése szerinti íöldoázoiaci
gyletek elszámolása érdekében
ített, a számvitelről szóló törvénV
rzési értékekéntelszámolt

tr

rtékesítéséhez

íöldgéu és villamos energia beszerzési értéke:

8. A kapcsolt vállalkozasoknál a Htv. 39. § (4) és (5) bekezdése
al ap1 án (sávosan) rneqál lapított, levonhaió' el ábé'és
közvetített szolgáltatá§ok értékeegyüttes összege;

tr

9. A kapcsolt vállalkozás tagjai által osszesen figyelembe
eladott áruk beszéizésiértékénekés á'közvetített
, vehető
szolgáltatások értékénekegyüttes összege [5+6+7+8]:

tr

10. A kapcsolt vállalkozáso_k összesített pozitív előjelű

különbözete

LL.

(adóalap)

[1,-2-9]:

vállalkozási szintű adóalap

./10. sor
tí

helység

;i ,[?fl

"D" jelű betétlap ll,/1, sor

n-I-]

Em

(forintban)

!
tr

IT]

az adózó vagy képviselője (meghatalmazottja)
aláírása

,,F,,JELÚ BETÉTLAP
FÖLDEÁK KÖzsÉGl önxoRtvtÁruyznr _
ataz
illetékességiterületénfolytatottállandó':J5g,:p'ttlszólóhelyi

2o18. évben kezdődő adóévről

önkormányzat

A vállalkozási szintú adóalap megosztása

l. Adóalany
Adóalany neve (cégneve):
Adóazonosító jele:

m_tr_fT-l

Adószáma:

ll.
1.

2.
3.
4.
5.
6.
7,

Az alkalmazott adóalap megosztás módszere

tr
tr
tr
tr
tr
tr
tr

A Htv melléklet

1.]-. pontja

szerinti személyi jellegű ráfordítássa| arányos megosztás

A Htv. melléklet 1,2 pontja szerinti eszközérték arányos megosztás
A Htv melléklet 2.1 pontja szerinti megosztás

A Htv melléklet 2 2. pontja szerinti megosztás
A Hw. melléklet 2.3 pontja szerinti megosztás
A Htv melléklet2.4.I. pontja szerinti megosztás

A Htv melléklet

2 4,2, pontja szerinti megcsztás

lll. A megosztás

(A 7-8. és a 77-76, sorok kivételévelforintban)

1, A vállalkozás által az adóévben - a Htv. melléklete szerint figyelembeveendő összes személyi jellegú ráfordítás összege:

tr

2, Ae. 1-. sorból az önkormánvzat illetékesséqiterületén
foglalkoztatottak után az ádóévben
- a Htv. melléklete szerint figyelembeveendő személyi jellegű ráfordítás összege:

tr

3.

adóévben a székhely,'szerihti
telephely- szerinti
zó - a Htv. mellékleté
összege:

4. A 3. sorból az önkormányzat illetékesséqiterületén
{!9yelembeveendő

osSzege:

-

a HtV. melléklete szérinti - eszközérték

tr
tr

lll. A megosztás

(A 7-8. és a 17-16. sorok kivételével forintban)

5.

senerqla- Vaqy
g

i

!

a va-gy Jöl d"gaz végs_ő

kes ltesDol

szarmazo összes

ttó árbevétele:

6. Az_5. sorból az önkormányzat illetékes.ségi területére jutó
számvitel i törvény szeri

Yi
fö
ío

7,

nti-

nettó árbevétele

tr

:

elosztó hálózati engedélyes és
ngedélyes esetén á2 osőzes véoső
ábbított villamosenergia vagy íöIdgaz

m

!

8. A 7. sorból az önkormányzat illetékesséqiterületén lévő
yé_9 s_ő

|9gyqsztón
mennylsege:

ax

tovább ított vi l am osé n ergi á vágy iol

og

l

9.

az

mazó,

Saz

10. A 9. sorból az önkormányzat illetékesséoiterületén a
Htv.37. § (2) bekezdés b) pont és (3) belezdés szerint
letre1ött telephelyre jutó összeg:

sorból az önkormányzat illetékesséoiterületén
ató száml ázási c ím §ze ri nti vezeté k "n él kui i iávkciz
tevé ke nysé g et g é nlybe v ev ő el őíizetők szám a:
1-1.

tal ál

h

l

é si

i

].3.

si tevékenységetvégző vállalkozó

tevekenység szolgáltatási

74, A 13. sorból az önkormánvzat illetékesséoiterületén
található vezetékes szolgáltatási helyeinel száma:
15. A vezetékes távközlési tevékenvséqetvéqző vállalkozó
Vezeték nélküli távközlési szolgáltaiást igénybe Úéúő --

előfizetőinek száma:

16. A ]-5. sorból az önkormányzat illetékesséoiterületén
ta|álható számlúási cím §zerinti vezeték "nélkül i
távközlési tevékeny,séget igénybe vevő előfizetők száma:

helység

tr
tr

11. A vezeték nélküli távközlési tevékenvséoeLvéqző vállalkozó
távközlési szolgáltatást igénybe vevó előfizetdrnet< számá: 12, A

!

[TTnmm

I
I
tr
tr
tr

II

!

az adózó vagy képviselője (meghatalmazottja)

aláírása

"G" JELÚ BETÉTLAP
2O18. évben kezdődő adóévről alaz
FöLDEÁK KözsÉGl öruxonuÁnvznr
önkormányzat
illetékességi területén folytatott állandó jellegű
iparűzési
tevékenyséq
utáni
adókötelezettségről
szóló
helyi
'

iparúzésiadóbevallásho2

Nyilatkozat a túlfizetésről
l.

Adóalany

]-.

Adóalany neve (cégneve):

2

Adóazonosító jele:

3.
4,

ll.

m_tr-l-T_l
fT-fT-l-m-m
Adószáma:

A túlfizetésvisszautalására szolgáló pénzforgalmi számlaszáma:

Nyilatkozat

1.

E
2. J
3. E

A túlíizetésösszegét később esedékes helyi iparűzési adó íizetési kötelezettségre kívánom felhasználni.

4. E

Atúlíizetésösszegéből

Nyilatkozom, hogy más adóhatóságnál nincs fennálló adótartozásom.
A túlÍizetésösszegéből
forintot kérek visszatéríteni, a íennmaradó összeget
később esedékes helyi iparúzésiadó íizetési kötelezettségre kívánom íelhasználni.

a Íennmaradó összeget

5.
6.

forintot kérek visszatéríteni,

Íorintotkérekmásadóner1ber/hatósáffilnyilVántartottlejártesedékessegÚközffi
később esedékes ipárűzési adó fi2etési kötelezettéégre kívánom íell-rasznárii.

E

Atúlíizetésösszegéből

E

A túlíizetésteljes összegének visszatérítésétkérem.

forintot kérek más adónemben/hatósáqnál
ezetni,
adó íizetési kötelezettségre kívánom felhasználni

esed
a Íennmaradó Összeget
ny_ilvántartott lejárt

lll. Más adónemben, hatóságnál nyilvántartott, lejárt esedékességű köztartozásra átvezetendő összegek
Sor- köztartozást nvilvántartó köztartozás
szám intézménymegnevezése
fajtája

osszeo
(forint)"

oz tartozó
pénzintézetiszámlaszám
köztartozás

h

lntézmény által
alkalmazott

ügytél álonosító

szam

I
2
3

4
5

+H

az adózó vagy képviselője (meghatalmazottja)

aláírása

,,H,,JELÚ BETÉTLAP

alaz
FöLDEÁK KözsÉGI öruronuÁruyznr
_ önkorm ányzat
illetékességiterületénfolytatottállandó1"tleg,].,p",űgrőlszólóhelyi

2018. évben kezdődő adőévről

iparűzési adóbevallásho2

Önellenőrzési pótlék bevallása

l.

Adóalany

Adóalany neve (cégneve):

-n

Adóazonosító jele:
Adószáma:

ll.
1.

onellenőrzés

Adóalap,változása

helYség

2. AdóössÉg,,változása

3. Az önellenőrzési nótlék

alapja

tl-n]mE
év

hó

nap

az

4, Az öne.llenőrzési pótlék

oSsZege

adózó vagy képviselőjea(meghatalmazottja)

"!"

JELÚ BETÉTLAP

FÖLDEÁK KÖZSÉGI öruxonruÁruyzRr _
alaz
illetékességiterÜleténfolytatottállandó,ÍJ5,'áfs'slszólóhelyi

2018. évben kezdődő adóévről

önkorm ányzat

éves beszám olőját az lFRS-ek alapján készító vállalkozó részére

l.

Adóalany

Adóalany neve (cégneve):
Adóazonosító jele:
Adószáma:

ll.

m-tr_[n

Nettó árbevétel

(forintban)
ll/7. A Htv.40lC. §-a szerinti neltó árbevétel

1, Nettó árbevétel
[2+3+4+5+6+7+8+9+10+1

27-22-23-24+25l

7+12+13+1,4+15+16+17+18 -I9-2o-

2. Bevétel lFRS 15 szerint:
3. Más standardok által az |FRS 15 szerinti árbevételként
elszámolni rendelt tételek

4. Megszűnt tevékenységből származő árbevétel

:

5. Bevételt nem eredményező csere keretében elcserélt áru,
szolgáltatás értéke:

6. Sztv. szerint - nem számlázott - utólaq adott (fizetendő)
szerződés szerinti engedmény;
7. Az lFRS 15 standard 60-65. bekezdés alapján elszámolt
kamat:

8. Az |FRS 15 standard 51. bekezdés alapján a bevételt
csökkentő kötbér:

9. A Htv. 52.

§ 40. pontia szerinti közvetített szoloáltatásnak
megfelelő ügylef kerétébenközvetített szolgáliátás bekerülési

eneKe:

10. saját név alatt történt bizományosi áruértékesítésszámviteli
törvény szeri nti bekerülési értéke:

t]

tr
tr
tr
tr
tr

fT-1-1

tr

!
tr
t]

T-|-]l-T-|-]

l|. Nettó árbevétel

(forintban)

lll7. A Htv, 40lC. §-a szerinti neltó árbevétel
11. Bevételt keletkeztető llgyletekhez kapcsolódó fedezeti ügylet
bevételcsökkentő hatáű:

12.

adónál a lízing-futamiclő
s kezdeti közúetlen

ellenértéke:

13. Nem a szokásos tevékenység keretében keletkezett
--áruéftékesítés,szolgáltatásn!últas árbevételé:
74. Üzletág-átruhazás esetén az átadott eszközök
kötelezettségekkel csökkentett énékétmeghaladó ellenérték:

15. Operatív lízingből származó árbevétel:
L6, Az lFRS 15 Vevői standard70-77. bekezdése alaoián az
ügyleti ár csökkenéseként elszámolt, vevőnek fizejt'endő
elIénérték:

17. IFRS 4. Biztosítási szerződések c. standard szerint
b iztos ítóké nt a b iztos ítás i szerződésből kapott beÜéte

l

:

]-8. A Htv. 40/C. § (2) bekezdés m) pontja szerinti korrekció:

19, Jogdíjbevétel:

20. Felszolgálási díj árbevétele:
21,,

D
tr

D
tr

!

tr
tr
tr
tr
tr

A 21. sorból:

!
tr
!

21.1. jövedéki adó
2L.2. regisztrációs adó:
27.3. az alkoholos italt terhelő népegészségügyitermékadó:
22. Bevételt keletkeztető ügyletekhez kapcsolódó íedezeti ügylet
bevételnövelő hatása:
23. Aa lFRS 15 Vevői stan_dard 60-65. bekezdése alapján
elszámolt kamatráfordítás összege:

24.

adóévben íigyelembe vett, a

+|vps (?) bekézdés k) v.ag} a
DeKeZOeS m) pont Szerlntl
:

25. Pz |FRS 11 szerinti közös megállapodás alapján
tevékenység nettó árbevétele -

végzett +

ILL_I-]

!

Az adóhatósággal elszárnolt jövedéki adó, regisztrációs adó,

az alkoholos italt terhelő népégészségügyiteimekadó összege;

ll

tr

!

tr
tr

[f-tl tT-tl

tr

ll.

Nettó árbevétel

(forintban)

lll2,

A

Ht|t.

40lD. §-a szerinti nettó árbevétel

1. Nettó árbevétel [2+3+4+5+6+7+8-9-10-11+ t2+

tr
tr
tr
tr

73]:

2, Kapott kamatként elszámolt bevétel:
3. A kamatbevétel csökkentéseként azüzleti évben elszámolt
íizetett, fizetendő díjak, jutalékok összegével.

4. A nyújtott szolgáltatások után az lFRS

5.

]_5

szerint elszámolt

bevétel (kapotf, járó díjak, jutalék összege):
inti oénzüovi instrumentum

tr

elért nyeőség, nyereségjellegű

zege:

6.

adónál a lízino-futamidő
s kezdeti közüetlen

tr
tr

ellenértéke:

7. Operatív lízingből származó árbevétel:

!

8. A nem a szokásos tevékenvséo keretében keletkezett

áruértékesítésből,szolgáltátasÖyultasnOl származó bevétel:

9. Az adóalany által ráfordításként elszámolt (fizetett, járó)
kamat:

tO. Pénzüg.yi lízingbe adott, kereske_de]mi árunak nem
minósülő eszköz könyv szerinti éttéke:
11. A saját követelés értékesítéSéből
keletkezett, azüzleti

évben elszámolt nyereség összege:

L2. Az lFRS 11 szerinti közös megállapodás alapján
végzett tevékenység nettó árbéVétéle:
13,

Me

gszűnt tevé kenysé gből származó árbevétel

:

+

tr
tr
tr
tr
tr

ll.

Nettó árbevétel

(forintban)

lll3. A Htv. 40/E. §-a szerinti nettó árbevétel

1.

N

ettó árbevétel [2+3+4+5+6+7+8+9-10-11 -t2-73+I4+ I5l:

2. Kapott kamatként elszámolt:
3. A kamatbevétel csökkentéseként az üzleti évben elszámolt
fizetett, fizetendő díjak, jutalékok összegével:

4, A nyújton szolgáltatások után az lFRS

]_5 szerint elszámolt
bevétel (kapotf, járó díjak, jutalékok összege):

5. Az lAS 32 szerinti pénzügyi instrumentum értékesítésével
elert nyereség, nyereségjellegű különbözet összege:

6.

adónál a lízino-futamidő
s kezdeti közüetlen

ellenértéke:

7. Operatív lízingből származő árbevétel:

8. A nem a szokásos tevékenvséq keretében keletkezett

áruértékesítésből,szolgáltátasÉyúltasnOl származó bevétel:

9. Díjbevétel
10, A saját követelés értékesítésébőlkeletkezett, az üzleti évben
elszámolt nyereség összege:
11, Az adóalany által ráfordításként elszámolt kamat:

72. Pénzügyi lízingbe adott, kereskedelmiárunak
eszköz könyv szerinti értéke:

nem minősülő

13. A biztosítási szerződé.s szerinti szolgáltatások teljesítése
során elszámolt ráfordítás:
1,4,

Az lFRS 11 szerinti közös megállapodás alapján
tevékenység nettó árbevétele:-

15.

M e

gszű nt tevé ke nysé gből szár mazó árbevéte

l:

Végzett +

tr
tr
tr
tr

D
tr

!

tr
tr
tr
tr
tr
tr

!
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I-T-tl

tr TT-lrT-[l

[I

fT-fl

II
l-TI[Tl

lll. Eladott áruk beszerzési értéke

(forintban)

tr
tr

1. Eladott áruk beszerzési értéke
[2+3+4+5+6+7-8+9+10]

:

2. Kereskedelmi áruk értékesítéskornyilvántaftott könyv szerinti
értéke:

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

tr

esetén a cserébé kapon készíetcséreszerződés szerinti
értéke:

5. Pénzügyi lízingbe adott, kereskedelmi árunak nem minősülő

tr

9sz.|öz pénzügyi lízingbe adáskor meglévő könyv szerinti

eneke:

I

6, A Htv. 40/C. § (2) bekezdés e) pontia alapián az értékesített
termék (ingó, ingatlan) számvitelről szóló't'örvény szerint

megállailíándó bekerülési értéke:

7, Nem a szokásos tevékenyséq keretében értékesítettáru,

telek vagy más ingatlan éitékésítéskori
könyv szerinti értéke:

8.

!

ezdés

tr
9. Az |FRS 11 szerinti közös megállapodás alapján végzett
tevékenység nettó elábé:
10. Megszűnt tevékenységből származó elábé:

+

!
!

lV, Anyagköltség
(forintban)

1, Anyagköltség [2+3-++s+o].
2.

anyag üzleti
\z
felhasználáskori

!

évben ráfordításként elszámolt
könyv szerinti értéke:

tr
tr
s. Az lFRS 11 szerinti közös

megállapodás alaoján
tevékenység anyagköltsége: "

végzett +

V. Közvetített szolgáltatások

értéke

(forintban)

tr

1. Közvetített szolgáltatások értéke[2+3+4+5]:
z. Az

!

szerint nem ügynökként közvetített
szolgáltatások értéke
lFR.S-e_k

3. A Htv._4O/C. § (2) beke
tetelKent ílgyelembe Ve
közvetített szol gáltatás
+.

evételnövelő
etén a

Az lFRS 11 szerinti közös meqállapodás alaoián véozett
tevékenység keretében közve[ített'szolgaitátasók e-fie-keL

5. Megszűnt tevékenység során közvetített szolgáltatás értéke:

Vl. Alvállalkozói

!

tr

6. Megszűnt tevékenységhez kapcsolódó anyagköltség:

tr
+

!
!tl-f] rrnrrfl[T-tl

teljesítés értéke

1, Alvállalkozói teljesítésértéke (2+3):

T][Irl-l-]

(forintban)

tr

Vll.

Áttérési kü!önbözet

1. Az áttérési különbözet

az lFRS-ek elsó alkalmazásakor

összege

[2-3]

(forintban)
+

2. A HtV.40/J. § (1) bekezdés a) pont szerinti áttérési különbözet:

2.1. 4

H.tu;

1?/]....§.Q b,ekezdés a) pont aa) alpont szerinti

attereg kúlónbózet:

2.2. 4

l1tu, !Q/_J,...§.G) bekezdés a) pont ab) alpont szerinti
aneresl kulonbozet:

!

3, A Htv.40/J. § (1) bekezdés b) pont szerinti különbözet:
3.1. 4 H.Iu, 10.|]....§.@ bekezdés b) pont ba) alpont szerinti

tr
tr

aneres/ Kulonbozet:

3.2. 4

|JIv, 49/]...§,Q bekezdés b) pont bb) alpont szerinti

aííeres, kúlónbózet:

Vll!. Áttérési kü!önbözet
]-. AZ

áttérésikülönbözet

összege

[2-3]

+

2.1. +.IN,.40/J

§. (9) bekezdés a) pont aa) alpont szerinti
attéréslkúlönbözet:

(9) bekezdés a) pont ab) alpont szerinti
atteresl kúlOnböZet:
§.

3. A Htv.40/J. § (3) bekezdés b) pont szerinti különbözet:

3.1. 4,H.ry

bekezdés b) pont ba) alpont szerinti
atteres, különbözet:
!o,/_J....§.Q)

.Q) bekezdés b) pont bb) alpont szerinti
atteres, kúlönbözet:

3.2. 4,Htu;

1O, /_J,...§

helység

t-]-tl fT-f]

az lFRS-ek számviteli politika változásakor

2. A Htv. 40/J. § (3) bekezdés a) pont szerinti áttérési különbözet:

2.2, +.lN..40/J

D
tr
tr
tr

nTnmm
hó

(forintban)

!

tl-nfT-[]

I

tr
tr

tr fT-tl

tr
tr

n-n

]l

az adózó vagy képviselője (meghatalmazottja)
aláírása

l

l

l

Oldalszám

"J" JELÚ BETÉTLAP

alaz
FöLDEÁK xözsÉal önxoRtuÁtvyznr
illetékességiterü|eténtotvt"tottgrőlszólóhelyi

20]-8. éVben kezdődő adóévről

_

önkormányzat

iparúzésiadóbevallásho2

a kÖzÖs Őstermelói igazolvánnyaI rendelkező adóalanyok és családi gazdaság adóalany
tagjainak
nyil ,kozatá

l.

Nyilatkozat

i#.n"tÉlJ,:e,,,".::.íp§ífiá!!álí'i9.üi!,{?zifiá.:í,-:iliJlt]sál?xi[i,ffii.%!g?,5Bsjá,i,#!íll"o.,u.,u

ll.

Adóalanyok adatai

1. Adószámmal és közös_ősterme]ői ig.?olvánnyal rendelkező
adóalany és/vagy családi gazdákoóó adóálány neve:

2

Adószáma,

1_.

Adóalany neve:

2

Adóazonosító jele:

3.

Aláírása (törvényes

1_.

Adóalany neve:

m-tr-fT]

2. Adóazonosító jele:
3. Aláírása (törvényes

1-.

Adóalany neve:

2. Adóazonosító jele:
3. Aláírása (törvényes
*4-nél több adóalany esetén
egy másik ''J'' jelű lapot is

helYség

ki kell tölteni!

n-[T-l
év

rn
hó

[T-l
nap

az

m

adózó vagy képvrselőjeu(me9hatalmazottja)

