
18HlPA BEVALLÁs
a helyi iparűzési adóról állandó jellegű iparűzésitevékenység esetén

2018, évben kezdődő adóévről alaz FÖLDEÁK KÖzsÉGl ÖNxoRtuÁruyznr _ önkorm ányzat
il letékességi területén íolytatott tevékenység utáni adókötelerettseg ó

(Benyújtandó a székhely,_tel9ph9ly fekvése szerinti_települési önkormányzat,
íővárosban a fővárosi önkormányzat adóhatóságához.)

l, Bevallás jellege

1,. tr Éves bevallás

2. tr záró bevallás

3, tr Előtársaságibevallás

4. tr Naptári éüől eltérő üzleti évet választó adózó bevallása

5. tr Év közben kezdőadózó bevallása

6. t] Naptári éüől eltérő üzleti évet választó adózó áttérésének évéről készült évközi bevallása

7. tr Aszemélyi jövedelemadórőlszőlőtörvényszerinti mezőgazdasági őstermelőbevallása

8. tr öí#irír;§É},t5iái3#.táíli,közös 
őstermelői igazolványban adószámmal rendelkező óstermelő

c n A H.tV. 37. § (2) bekezdé.s a) pontja és + (3) bekezdés alapján adóévben állandó jellegű iparűzésil l tevékenységgé váló tevékehység után bényújtott bevallás'

10. tr A kisadózó vállalkozás tételes adójának alanyaként benyújtott bevallás

77. tr A Htv. 39/E. §-a szerint mentes adóalany bevallása

lr2. tr A Htv. 39/F. §-a szerint mentes adóalany bevallása
(Az ?d9előny d.e.?inimis támogatásnak minősül, melynek igénybevételéhez nyilatkozat kitöltése és az adóhatóság részére
töfténő megküldése is szükséges!)

13. tr önellenőrzés

ll. Bevallott időszak

|-T-fT_l eu [Tl no |-Tl naptot

[T-fT-l eu [-Tl rro l-Tl napig



lll. záró bevallás

1. f] Felszámolás

2. ! Végelszámolás

3. ! Kényszertörlés

4. ! Adószám törlése

5. ! Átalakulás, egyesülés, szétválás

6. ! A tevékenység saját elhatározásból történő megszüntetése

7. ! Hatósági megszüntetés

8. tr F"Í:tr.*Tgi:"ii'Jl3g!:9#á!.fság 
cégbejegyzés iránti kérelemnek elutasítása vagy a kérelem

9. tr Székhely áthelyezése

10. tr Telephely megszüntetése

7t. tr Egyszerűsítettvállalkozóiadóalanyiságmegszúnése

t2. |-] Egyénivállalkozóitevékenységszüneteltetése

13. ! A kisadózó vállalkozások tételes adójában az adóalanyiság év közben való keletkezése

L4, ! A kisvállalati adóban az adóalanyiság megszúnése

15. ! A települési önkormányzat adórendeletének hatályon kívül helyezése

16. ! Egyéb:

lV, A bevallásban szereplő betétlapok
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V.

t.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10

Adóalany neve (cégneve):

Születési helye: város/község

közterü-
let neve

közterü-
let jellege ép h

város/község

em. ajtó

születésiideje: tTn eu [Tl hó lTlnap

Adóazonosító jele:

Adószáma: |_|_|

(ha az nem zvonos az adóalannyal):

Anyja születési családi és utóneve:

Az adóbevallást kitöltő neve

Székhelye, lakóhelye:

Telefonszáma:

E-mail címe:

Adóa!any



Vll. Az adó
(a 29. sor kivételével forintban)

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

2. Eladott áruk beszerzési értékének, közvetített szolgáltatások

k hatálya alá nem taílozó
sor) együttes összege:

tr
3. Az alvállalkozói teljesítések értéke: tr
4. Anyagköltség: tr
5. Alapkutatás, alkalmazott kutatás, kísérleti

fejlesztés adóévben elszámolt közvetlen költsége: tr
6. Htv. szerinti - vállalkozási szintű - adóalan

[(]_-(2+3+4+5) vagy a Htv. 39, § (6), (10) bekezdés
alkalmazása esetén: "E" jelű lap lli/11. §or]: tr

7. Szokásos piaci árra való kiegészítés miatti korrekció: + tr
8. Az lFRS-I alkalmazó vállalkozóknál az l ielűbetétlao

Vll. pontjána]< 1_, pgntja vagy Vlll. pontjának 1, pontja
szerlntl attérési különbözet összege;

[részletezése a2 l jelú betétlapon található]

+ tr
9. Az lFRSt alkalmazó vállalkozónál számviteli

önellenőrzési különbözet
+ tr

10. A foglalkoztatás növeléséhez kapcsolódó
adóalap-mentesség: tr

J-1. A foglalkoztatás csökkentéséhez kapcsolódó
aooalap-novekmeny: !

12. Korrigált Htv. szerinti- vállalkozásiszíntű - adóalap
[6+zig+g-to+tt]: !

t3, Az önkormányzat illetékesséqi területére iutó
- a 12. sorbari lévő adóalap lfreqosztása ézerinti -
települési szintű adóalap:' tr

1-4. Adóm_ent_es adóalap önkormányzati döntés alapján
[Htv. 39/C. § (2) bekezdése szérint]: tr

]-5. Adómentes adóalap önkormányzati döntés alapján
[Htv. 39/C. § (4) bekezdése szérint]: tr

t6. Az önkormányzati rendelet szerinti adóköteles adóalap
(13-14-15): tr

17. Adóalapra jutó iparűzési adó összege:

(1-6.sorx 2o/o) tr
18. Onkormány?ati.döntés szerinti adókedvezmény

[Htv. 39/C. § (2) bekezdése szerint]: tr
19. Onkormányzati.döntés szerinti adókedvezmény

[Htv, 39/C, § (4) bekezdése szerint]: tr



Vll. Az adó
(a 29. sor kivételével forintban)

20. űzési tevékenvséo után az
az ön kormán waúal levon ható

s a) pontja szerint]:
tr

27. Aráíordításként, költséqként az adóévben elszámolt
pelíöldi útdíj Z,5 %o-ának a településre jutó összege
[HN. 40/A. § (1) bekezdés b) §ontja sz'erint]: tr

22. Aráíordításként, költséqként az adóévben elszámolt
külföldi útdú 7,5 o/o-ána[atelepülésre jutó összege
[Htv. 40/A. § (]_) bekezdés b) §ontja sz'erint]: tr

23. az adóévben elszámolt
települéSre jU_tó összege
pontja SZerintl: tr

24. vállalkozó az adóévben
kutatás vaov kísérleti
ának telepüTésre jutó tr

25. Az iparűzési adóíizetési kötelezettséo
Í77 -' (L8 + 79 + 20 + 2I + 22+ 23+ 2 4)]: tr

26. Az önkormányzatra jutó adóátalány összege: tr
27. Külföldön létesített telephelyre jutó adóalap: tr
28. Az adóévben megfizetett útdíj7,5o/o-a: tr
29. A íoglalkoztatás növeléséhez kapcsolódó

létszámnövekmény (főben kifejezen adaQ: tr



Vlll. Adóelőlegekbevallása

1-. Előlegfizetési időszak:

[Tneu [Tlhó l-Tlnaptól, rT-fflev [Tlhó l-Inapig
2, Első előlegrészlet: Esedékesség: n-rn ev [T-l hó [-|-l nap

2.7. összeg (forintban): [TT-] |-T-n fT-|--] rTTl rrn
3. Második előlegrészlet: Esedékesség: t-l-fll ou lT] hó |-Tl nap

lX. Felelősséoem tudatában kijelentem, hogy a bevallásban szereplő adatok a valóságnak
megfelelnék

eV
[j m

hó nap az adózó vagy képviselője (meghatalmazottja)
aláírása

Ha az adóbevallást az adózó helyett annak képviselője (meghatalmazottja) nyúltja be, jelötje X-szel*:

! Az önkormán}rzati adóhatósághoz bejelentett, a bevallás aláírására jogosult állandó meghatalmazott

! Meghatalmazott (meghatalmazás csatolva)

tr Az önkormányzati adóhatósághoz bejelentett pénzügyi képviselő

*A NAV útján benyújtott bevallás eseíén nem kelljelölni,

1. Jelen adóbevallást ellenjegyzem:

2. Adótanácsadó, adószakértő neve:

3. Adóazonosító száma:

4. Bizonyítvány, igazolvány száma:


