
L7HlPA BEVALLAS
a helyi iparűzési adóról állandó jellegű iparűzésitevékenység esetén

|-r-]-O Tl--a. évben kezdődő adőévben alaz FöLDEÁK KözsÉGl ötrtxoRnttÁruyzRr önkormányzat
i lletékességi területén íolytatott tevékenység utáni adókötelezettségről

(Benyújtandó a székhely, telephely fekvése szerinti települési önkormányzat,
fővárosban á főváiosi önkormányzat adóhatóságához.)

l. Bevallás jellege

1. tr Éves bevallás

2. tr Záró bevallás

3. tr Előtársaságibevallás

4. tr Naptári évtól eltérő üzleti évet választó adózó bevallása

5. tr Év közben kezdő adóző bevallása

6, tr Naptári évtól eltérő üz|eti évet választó adózó áttérésének évéról készült évközi bevallása

7. tr A személyi jövedelemad óról szólőtörvény szerinti mezőgazdasági őstermelő bevallása

8. tr öHirír;§íá} 
On"5?ái3o.J.táít,közös őstermelői igazolványban adószámmal rendelkező őstermelő

9, tr á,H;íí;.urI? 95,["á'"1'-3,f§jJts'"t§}3fi5fti%1,'"ftPj'n 
adóévben állandó jellegú iParűzési

]-O. ! A kisadózó vállalkozás tételes adójának alanyaként benyújtott bevallás

17. tr A HtV. 39/E. §-a szerint mentes adóalany bevallása

!2. tr A Hfu. 39/F. §-a szerint mentes adóalany bevallása

13. tr

(Az adóelőny de minimis támogatásnak minősúl, melynek igénybevételéhez nyilatkozat kitöttése és az adóhatóság részére
történő megkúldése is szüksé§es!)

onellenőrzés

Bevallott idószak

rT-[T-l eu |-Tl rro |-Tl naptol

fTT-l eu |-Tl ho |-Tl napig



Ill. Záró bevallás

t. ! Felszámolás

2. tr végelszámolás

3, ! Kényszertörlés

4. tr Adószám megszüntetése

5. ! Átalakulás, egyesülés, szétválás

6. tr A tevékenység saját elhatározásból történő megszüntetése

7. tr Hatósági megszüntetés

8, tr F"Í:tr.r%Tgi:"i|Jl3g!39í;á!."*ág 
cégbejegyzés iránti kérelemnek elutasítása vagy a kérelem

9. tr Székhely áthelyezése

10. ! Telephely megszüntetése

7L. tr Egyszerűsítettvállalkozóiadóalanyiságmegszűnése

t2. tr Egyénivállalkozóitevékenységszüneteltetése

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

L4. ! A kisvállalatiadóban az adóalanyiság megszűnése

15. ! A települési önkormányzat adórendeletének hatályon kívül helyezése

]-6. tr Egyéb:

lV. A bevallásban szereplő betétlapok

AE BE c! D! EE FE G! HE lE JE



V. Adóalany

1,. Adóalany neve (cégneve):

2. Születésihelye: város/község

3. születésiideje: fl-|-I_l ev l-Tl hó lTlnap
4. Anyja születési családi és utóneve:

5. Adóazonosítójele: m
6. Adószáma: m-]-m
7. Székhelye,lakóhelye: város/község

8. [1131,1 _ Hffi,8ó"_hsz, _ép. _lh. em. ajtó

lll

9. Az adóbevallást kitöltő neve:

10. Telefonszáma:

71,. E-mail címe:

ll

Vl, Az adő alapjának egyszerúsített meghatározási módját választók nyilatkozata

Az adőévre az adóalap egyszerűsített megállapítási módját választom:

a) ! a személy jövedelemadóról szóló törvény szerinti átalányadózóként

b) ! az egyszerűsített vállalkozói adó alanyaként

c) tr a 8 millió forintot meg nem haladó nettó árbevételű adóalanyként

d) tr a kisvállalati adó hatálya alátartozőadóalanyként



Vll. Azadő

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

(a 29. sor kivételéVelforintban)

1-. !
2. Eladott áruk beszerzési értékének, közvetített szol gáltatások

atálya alá nem tartozó
) együttes összege:

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

íejlesztés adóévben elszámolt közvetlen költsége: tr
6. HN. szerinti - vállalkozási szintű - adóalao

[(1-(2+3+4+5) vagy a Htv. 39. § (6), (10) bekezdés
alkalmazása esetén: "E" jelű lap'lll/11_. sor]: D

7. Szokásos piaci árra való kiegészítés miatti korrekció: + !
8. Az lFRS-I alkalmazó vállalkozóknál az áttérési

különbözet összege: +

[részletezése az ljelű betétlapon található]
tr

9. Az lFRS{ alkalmazó vállalkozónál számviteli
önellenőrzési különbözet

t D
10. A íog.ldkoztatás növeléséhez kapcsolódó

adóalap-mentesség: tr
11. A íoglalkoztatás csökkentéséhez kapcsolódó

aooalap-novekmeny: tr
12. Korrigált Htv. szerinti - vállalkozási szintű - adóalap

[6+7+:8-9-1o+11]: tr
t3. Az ön kormányzat il letékesséq i területére iutó

- a 12. sorbari lévő adóalap tieoosztása Ózerinti -
települési szintű adóalap:' !

14. Adóme_ntes a_d_Qalap önkormányzati döntés alapján
[Htv. 39/C. § (2) bekezdése szérint]: tr

15. Adóm_e_ntes adóalap önkormányzati döntés alapján
[Htv. 39/C. § (a) bekezdése szérint]: tr

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

17. Adóalaprajutó iparűzési adó összege:
(16.sory 2o/o) tr

18, Onkormányzati.döntés szerinti adókedvezmény
[HtV. 39/c. § (2) bekezdése szerint]: tr

19. Onkormány^zati. döntés szeri nti adókedvezmény
[Htv. 39/C. § (4) bekezdése szerint]: tr



VI!. Az adó
(a 29, sor kivételével forintban)

20. si tevékenvséo után az
önkormánizatóál levonható

a) pontja szerint]:
tr

21-. Aráíordításként, költséqként az adóévben elszámolt
belíöldi útdíi 7,,5 %o-ának a települesre jutó összege
[Htv. 40/A. § (1) bekezdés b) §ontja sz'erint]: tr

22, Aráíordításként, költséqként az adóévben elszámolt
külföldi úldíi7,5 o/o-ánali a településre iutó összege
[Htv. 40/A. § (1) bekezdés b) §ontja sz'erint]: tr

23, A ráíordításként, költséqként az adóévben elszámolt
úthasználati díi 7,5 o/o-inak a településre iutó összege
lHfu. 4olA. § (Í) bekezdés b) pon{ja szeriát]: tr

24. rint a vállalkozó az adóévben
azott kutatás vaov kísérleti
IOo/o- ának te l e p ü"íés re j u tó tr

25. Az iparűzési adófizetési kötelezettség
í77 : (L8 + 79 + 20 + 2I+ 22 + 23 + 2 4)li n

26. Az önkormányzatra jutó adóátalány összege: tr
27. Külföldön létesített telephelyre jutó adóalap: !
28. Az adóévben megfizetett údíj7,5o/o-a: tr
29. A foglalkoztatás növeléséhez kapcsolódó

létszámnövekmény (főben kifejezett adat): tr



Vlll. Adóelőlegekbevallása

1. Előlegfizetési időszak:

2. Első előlegrészlet: Esedékesség: |-TT-n ev [Tl hó l-Tl nap

2,7.

lX. Felelősséoem tudatában kijelentem, hogy a bevallásban szerepló adatok a valóságnak
megfeletnék

az adózó vagy képvise|ője (meghatalmazottja)
aláírása

nm
hó napeV

Ha az adóbevallást az adózó helyen annak képviselője (meghatalmazottja) nyújtja be, jelölje X-szel*:

! Az önkormányzati adóhatósághoz bejelentett, a bevallás aláírására jogosult állandó meghatalmazott

! Meghatalmazott(meghatalmazáscsatolva)

tr Az önkormányzati adóhatósághoz bejelentettpénzügyi képviselő
*A NAV útján benyújtott bevallás eseíén nem kelljelölni,

1. Jelen adóbevallást ellenjegyzem:

2. Adótanácsadó, adószakértő neve:

3. Adóazonosító száma:

4. Bizonyítvány, igazolvány száma:


