
BEVALTAS
a helyi iparűzési adóról

óll an d ó j ell e gíi ip ar űz é si t e v ékeny s é g e s et é n
Főlap

2o|3. évben kezdődő adőévbenalaz önkormányzat illetékességi területén
folytatott tevékenység utáni adókötelezettségről

(Benyújtandó a székhely, telephely fekvése szerinti települési önkormányzat, fővárosban a fővárosi
önkormány zat adőható ságához. )

I. Bevallás jellege

n 1. Évesbevallás

7 z,za,tbevallás

! :' ptota'sasági bevallás

! +. xaptári éltől eltérő üzleti évet választó adózó bevallása

! s. Éuközben kezdőadőzőbevallása

L-J 6. Naptári éwől eltérő üzleti évet választó adőző áttérésének évéről készült évközi bevallása

] l, nszemélyi jövedelemadóról szóló törvény szerint mezőgazdasági őstermelő bevallása

L] 8. A Htv,37. $ (2) bekezdés a) pontja alapján állandó jellegrí iparűzési tevékenységgé váló tevékenység
után benyujtott bevallás

! g. e kisadózó vállalkozás tételes adójának alanyaként benyujtott bevallás

! ro. e Htv. 39/E. $-a szerint mentes adóalany bevallása

! tt' Önellenőrzés

II. Bevallott időszak rT_n é" n hó f! naptól rméunhó[Inapig

III, Azárő bevallás benyújtásának oka

! 1. Felszámolás

Z z'vegetszámolás

! 3. Atalakulás

! +' e tevékenység saját elhatározásból történő megszüntetése

L-.] 5. Hatósági megszüntetés

! o' glőta.saságként működő társaság cégbejegyzésiránti kérelmének elutasítása vagy a kérelem bejegyzés
előtti visszavonása

ft - ^ ,,,! 7. Székhelyáthelyezése

L-.] 8. Telephely megszüntetése

J 9, Egy szerűsített vállalkozói adó alanyiság megsziínés e

L-.l 10' Egyéni vállalkozói tevékenység szüneteltetése

! r r. e kisadózó vállalkozások téte]es adójában az adőa|anyiság év közben való keletkezése

I rz. e kisadózó vállalkozások tételes adójában az adőaIanyiság megszűnése
(a tevékenység megszüntetése nélkül)

I r:. e kísvállalati adóban az adőalanyiság megszűnése

L-.] 14' A települési önkormányzat adórendeletének hatályon kívül helyezése

lrs.p
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IV.Bevallásbanszereplőbetétlapok !e !g !c !o !e Ie !c !H

YI. Az adó alapjának egyszerűsített meghatározási módját választók nyilatkozata

Az adóévre az adőa|ap egyszerűsített megállapítási módját választom:

! a) a személy jövedelemadóról szóló törvény szerinti átalányadózóként

! u) u' egyszerűsített vállalkozói adó alanyaként

J ) azadóévben 8 millió forintot meg nem haladó nettó árbevételű adóalanyként

! a) u kisvállalati adó hatálya aIátartozoadóalanyként

V. Adóalany

1. Adóalany neve (cégneve):

2. Születési helye: város/község, ideje:[Tll eu[I ho [| n.p

3. Anvia születési családi és utóneve:

4, Adőazonosító jele: Adószáma:[f[ITl-t1l ! m
5. Székhelye, Iakóhelye: [T-n] város/község

közterület közterületjellege-hsz. 
-ép'-lh.-em. 

- 

ajto

6. Beval|ást kitoltő neve: , telefonszáma/e-mail címe:



''y'r' 
jelű betétlap

20 

- 
évben kezdődő adőévrő| al az önkormá ny zat illetéke s s é gi
területén folytatott állandó jellegií iparűzési tevékenység utáni

adókötele zetts égr ől szóló helyi ip arűzési adób evalláshoz
Vállalkozók nettó árbevételének a kiszámítása

I. Adóalany
1. Adóalany neve (cégneve):

2. Adőazonosító iele; trrT-rrn-!-m
II. A nettó árbevétel (Ft)

1. HtV. szerinti - vállalkozási szintű - éves nettó árbevé tel12_3_4_5-6] [T_]l.m.[tn [I m '

2' A számviteli törvény szerinti nettó árbevétel

3' A társasági adóról és az oszta|ékadóról szóló törvény
szerinti jogdíjbevétel

a. Egyéb szolgáltatások értékeként, illetve egyéb ráfordítások
között kimutatott jövedéki adó összege

5. Egyéb ráfordítások között kimutatott regísztráciős adó,
energiaadó összege

6' Felszolgálási díj árbevétele

[Itmmml=ffl,
[I[tEmm[ff.l,
[nmmmfIl,
mmmtm
mm[tItm

helység
nrlr m u az adőző vagy képviselője (meghatalmazottja)

a|áirása
ev hó nap

C, 0243_30012013. r. sz. Pátria Nyomda Zrt



,,B'' jelű betétlap

20-évben kezdődő adőévről al az önkorm á nyzat illetéke s s é gi
területén folytatott állandó jellegű iparűzési tevékenység utáni

ad ókötel e z etts é gr ill s z ól ó h elyi ip ar iiz ési ad ób evallá sh o z
Hitelinté zetek és pénzügyi vállalkozások nettó árbevételének a kiszámítása

I. Adóalany
1. Adóalany neve (cégneve):

2. Adoazonosító jele: [TTrT]t-!-m
II. A nettó árbevétel

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

2. Kapott kamatok és kamatjellegű bevételek

3. Egyéb pénzigyi szolgáltatás bevételei

(Ft)

mmmmmm
m[Imm[tnfm,mtlmmtnm

4. Nem pénzigyiés befektetési szolgáltatás nettó árbevétele m m.m.LI m '[Tf_l,

5. Befektetési szolgáltatás bevétele

6' Fedezeti ügyletek veszteségének/nyereségének
nyereségj ellegű különbözete

7' Alapügyletek (fedezett tételek) nyereségének/
veszteségének nyereségj ellegű különb özete

8. Fizetett kamatok és kamatjellegű ráfordítások

[nm[mmmm
m[nmmmm,
mmmmttr[n
mm[Imm[Tf.l,

9.Pénzúgyi lízingbe adott eszkö zutánelszámolt elábé [I m.[n m m '[Tf_l,

helység
mrnn

az adőző vagy képviselője (meghatalmazottja)
aláirása

ev hó nap

C. 0243-300|2013. r. sz. - Pátria Nyomda ZI1



,,C'' jelű betétlap

20- évben kezdődő adőévrő| alaz önko rmá ny zat illetéke s s é gi
területén folytatott állandó jellegű iparűzési tevékenység utáni

adókötele zettségr ől szóló helyi ip arűzési adób evalláshoz
Biztosítók nettó árbevételének a kiszámítása

I. Adóalanv
1. Adóalany neve (cégneve):

2' Ad'őazonosító iele: t]][T-n]-T-rrm Adószáma: [mTm - ! - n
II. A nettó árbevétel

1' HtV. szerinti - vállalkozási szintű - éves nettó
árbevétel |2+3 + 4+5 +6+7 _8]

2. Bizto sítástechnikai eredmény

3. Nettó működési költség

4. B efektetés ekb ől szár maző bizto sításte chnikai ráfordítás ok
(csak életbiztosítási ágnál) és az egyéb biztosítástechnikai
ráfordítások együttes összege

5. Fedezeti ügyletek nyereségének/veszteségének nyereségj ellegű
különbözete

6. Alapügyletek (fedezett tételek) nyereségének/veszteségének
nyereségj ellegű különbözete

7. Nem biztosítási tevékenység bevétele, befektetések
nettó árbevétele, a Htv. 52. $ 22. pont c) alpontja szerint
egyéb növelő tételek

8. HtV' 52. s 22. pont c) alpontjában foglalt csökkentések

(Ft)

mm[[Imfn.],
[ImmmfIfl,
Ilmmmfffl,
tmmmmm
mmmmm
mmmmm
mmmmm
[nmm[nltr

helység
[rmmm

az adóző vagy képviselője (meghatalmazottja)
aláírásaev hó nap

C.0243-300120l3. r' sz. - Pátria Nyomda ZIt'



,,D'' jelű betétlap
20- évben kezdődő adőévről alaz önkorm á ny zat ill e téke s s é gi

területén folytatott állandó jellegű iparűzési tevékenység utáni
adókötele zettségről szóló helyi iparíÍzési adóbevalláshoz

Befektetési vállalkozások nettó árbevételének a kiszámítása

I. A nettó árbevétel

1. Htv. szerinti - vállalkozási szintű - éves nettó
árbevétel |2+3+4+5+6]

2. B efektetési szolgáltatási tevékenység bevételei

3. Nem befektetési szolgáltatási tevékenység bevétele

4. Kapott kamatok és kamatjellegű bevételek együttes összege

5. Fedezeti ügyletek nyereségének/veszteségének nyereségj ellegű
különbözete

6. Alapügyletek (fedezett tételek) nyereségének/veszteségének
nyereségj ellegű különbözete

(Ft)

[rm[ImlIfr,
mmmmft-ft,
mmmmT[f.r,
mtnmmt=fr,
mmmmm,
[Emm]mlfr,

helység
rrnnn

az adőző vagy képviselője (meghatalmazottja)
aláírása

CV hó nap

C.0243_30012013. r. sz. - Pátria Nvomda Zrt'



,,E'' jelű betétlap
20 

- 

évben kezdődő adóévrő| al az önkormányzat
illetékességi területén folytatott állandó jellegű iparűzési tevékenység utáni

adókötelezettségről szóló helyi iparíízési adóbevalláshoz
Az eladott áruk beszerzési értéke és a közvetített szolgáltatások értéke figyelembe vehető

együttes összege, kapcsolt vállalkozás adóalapja

I. Adóalany: a Htv. 39. S (6

1. Adóalany neve (cégneve):

) bekezdése szerinti kapcso|t válla|kozás .ug;u !

2. Adóazonosító jele: Adószáma -n-m
II. A Htv. 39. s (ó) bekezdésének hatálya alá nem tartozó vállalkozás esetén

l. E]adott áruk beszerzési értéke (e]ábé) összesen

2. Közvetített szolgáltatások értéke összesen

3. Az 1. és 2. sorból a Htv 39. $ (7) bekezdése szerinti exportárbevéte1hez kapcsolódó elábé
és közvetített szolgáltatások értéke. (500 M Ft-ot meg nem haladó nettó árbevételű
vállalkozónak nem kell kitölteni!)

4' Az 1. sorból a Htv. 39. S (7) bekezdése szerinti közfinanszírozásban részesú1ő gyógyszerek
értékesítéséhez kapcsolódó elábé. (500 M Ft-ot meg nem haladó nettó árbevételű
vállalkozónak nem kell kitiiltenil)

5. Az 1. sorból a Htv. 39' $ (7) bekezdése szerinti földgázpiaci és villamosenergia-piaci ügyletek
elszámolása érdekében vásáro1t és továbbértékesített, a számvitelről szóló törvény szerinti
eladott áruk beszerzési értékeként e1számolt földeáz és villamos enersia beszerzési értéke.
(500 M Ft-ot meg nem ha|adó nettó árbevételű-vátIaIkozónak neri kell kitötteni!)

6.A Htv 39.5 (4) és (5) bekezdése alapján (sávosan) megállapított,1evonható elábé és közvetített
szolgáltatások értéke együttes összege (500 M Ft-ot meg nem haladó nettó árbevételtí
vállalkozónak nem kell kitölteni!)

7' Figyelembe vehető e1ábé és a közvetített szolgáltatások értékének egyúttes össZege Ilegfeljebb
500 M Ft nettó árbevételű adózó esetén: (1.+2.)' 500 M Ft feletti nettó árbevétel esetén:
(3.+4.+s.+6.) l

(Ft)

tT-nmt

n-nlrttT-llT*ltT-t.]
n-[t

ll
III. A Htv. 39. s (6) bekezdésénekhatálya a|átartozó kapcsoltvállalkozás esetén

l. A kapcsolt vállalkozás adóalanyok összes nettó árbevétele

2' Kapcsolt vállalkozás adóalanyok által figyelembe vehető összes anyagköltség, alvállalkozói
teljesítések értéke, alapkutatás, a1ka1mazott kutatás, kísérleti fejlesztés adóévben elszámolt
közvetlen költsége

3. Kapcsolt vállalkozás adóalanyok összes eladott áruk beszerzési értéke

4' Kapcsolt vállalkozás adóalanyok összes közvetített szolgáltatások értéke

5' A 3. és 4. sorból a Htv. 39. S (7) bekezdése szerinti export árbevételhez kapcsolódó összes elábé
és közvetített szoleáltatások értéke

6. A 3. sorból a Htv j9. $ (7) bekezdése szerinti közfinanszírozásban részesülő gyógyszerek
értékesítéséhez kaocso1ódó e1ábé

7. A 3. sorból a Htv.39. s (7) bekezdése szerinti földgázpiaci és villamosenergia-piaci iigyletek
elszámolása érdekében vásárolt és továbbértékesített, a számvite1ről szóló törvény szerinti
eiadott áruk beszerzési értékeként elszámo1t földgáz és vi1lamos energia beszerzési értéke

8. A kapcsolt vállalkozásoknál a HtY 39. s (a)_(5) bekezdése a1apján (sávosan) megállapított,
levonható elábé és közvetített szolgá1tatások értéke együttes összege

9. Kapcsolt vállalkozás tagjai által összesen figyelembe vehető eladott áruk beszerzési értékének
és a kózvetített szolgáltatások értékének együttes összege (5.+6.+7.+8.)

l0. Kapcsolt vállalkozások összesített pozitív e1őjelű különbözete (adóalap) (I._2'_9.)

t1.Azadóalanyrajutóvállalkozásiszintűadóalap [,,E''jelríbetét1apIII./10.sorx(,,A'vagy
,'B'' vagy,,C,' vagy''D'' jelrí betétlap IIi 1. sor /,,E'' jelű betétlap III./1. sor)]

Il lt l

ttl lt l

ll

tT-ut-T-l
n-[ttITl

helység

[TT_l TTI TT-l
rlll

év hó nap azadózó vagyképviselóje (meghata|mazottja) aláírása

C.0243-30012013. r. sz. . Pátlia Nyomd'a Zrt.



,,F'' jelű betétlap
20 

-évben 
kezdődő adőévrő| al az önkormányzat illetékességi területén folytatott

ríllandó jellegű iparűzési tevékenység utáni adókötelezettségről szóló helyi iparűzési adóbevalláshoz

A vállalkozási szintű adóalap megosztása

I. Adóalany
1' Adóalany neve (cégneve):

2' Adóazonosító jele: Adószáma: -!-m
II. Az alkalmazott adóalap.megosztás módszere

ft. "L l.Személyi relIegü ráfordításal arán1os

ft
L_] 2. Eszközérték.arányosn
L_-.] 3. A Hhr 3. számú melléklet 2.1 pontja szerintí megosztás

r=lL ] 4. A Htv 3. számú melléklet 2'2 pontja szerinti megosztás

!,' o n* 3' számú melléklet 2.3 pontja szerinti megosztás

! u. o,* 3. számú meliéklet 2.4.1 pontja szerinti megosztás

!,. o ,* 3' számú melléklet 2.4.2 pontja szerinti megosztás

III. Megosztás

l. A vállalkozás által az adóévben - a Htv. mellék]ete szerint -
ligyelembe veendő összes személyi jellegű ráfordítás összege

2' Az 1' sorból az rinkormányzat illetékeségi területén foglalkoztatottak után az adóévben

- a Htv. me]léklete szerint - figyelembe veendő személyi jellegú ráfordítás összege

3. A vállalkozásnak az adóévben a székhely, telephely szerinti településekhez tartozó
_ a Htv. melléklete szerinti - összes eszközérték összege

4. A 3. sorból az önkormányzat illetékességi területén flgyelembe

veendő . a Htv. melléklete szerinti - eszközérték összege

5. Egyetemes szolgáltató, villamosenergia-vagy földgázkereskedő villamos energia vagy fóldgáz

végső fogyasztók részére történő értékesítésbőI származó összes számviteli törvény szerinti nettó árbevétele

6. Az 5. sorbói az egyetemes szolgáltató, villamosenergia- vagy földgázkereskedő

villamos energia vagy földgáz végsó fogyasztók részére történő értékesítésből származő, az ónkormányzat

illetékességi területére jutó, számviteli törvény szerinti nettó árbevétele

7. Vil1amosenergia-elosztóháIózati engedélyes és földgázelosztói

engedélyes esetén az öszes végső fogyasztónak továbbított

villamos energia vagy földgáz mennyisége

8. A 7. sorból a villamosenergia-elosztóháIózati engedélyes

és föIdgázelosztói engedélyes esetén az önkormányzat illetékességi területén

lévő végső fogyasztónak továbbított villamos energia vagy földgáz mennyisége

9' Az építőipari tevékenységből (Htv. 52. $ 24' pont) származó, számviteli tön'ény szerinti értékesítés

nettó árbevétele és az adóév utolsó nap.1án fennálló' építőipari tevékenységgel összefüggésben

készletre vett befejezetlen terrnelés, félkész termék, késztermék értéke együttes összege

10. A 9' sorbóI az önkormányzat illetékességi területén a Htv 37. $ (3) bekezdés szerint

létrejött telephelyre jutó összeg

1 l. A vezeték nélküli távktizlési tevékenységet végzó vállalkozó

távközlési szolgáltatást igénÉe v€vő előfizetőinek száma

12. A 1 1. sorból az önkormányzat illetékeségi területén található, számlázási cím szerinti

vezeték nélküli távközlési tevékenységet igénybe vevő előflzetők száma

] 3' A vezetekes távközlesi tevékenységet vegzö vállalkozó

vezetékes távközlési tevékenység szolgáltatási helyeinek száma

14' A 13. sorból az önkormányzat illetékességi területén található

vezetékes szolgáltatási helyeinek száma

l 5. A vezetékes távközlési tevékenységet végző váIIalkoző v ezeték nélkül.

távközlési szolgáltatá$ igénÉe vevő előfizetőinek száma

l6. A 15. sorbóI az önkormányzat illetékességi teriiletén található számlázási cím szerinti

vezeték nélküli távközlési tevékenységet igénybe vevő előfizetők száma

db

db

db

db

db

db

n-[ttT-l
lT-ntT-ntITtn-t-ttl-n o

ll-l n-t.] T-t-t nT.t fT-[-t o

n-u tl-t.] n-t.t tT-l fT-[-t o

tl-t.] n-t [T-I n-[] fT-n o

I

kWh vagy ezer m3

kWh vagy ezer ml

helység
ir-fr.r n m

az ad'ózó vagy képviselője (meghatalmazottja) aláírásaév hó naP

C. 0243-30012013. r. sz. - Pátria Nyomda ZIt
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VII. Az adó

1. HtV. szerinti - vállalkozási szintű - éves nettó árbevétel
(részletezése külön lapon található)

2. Eladott áruk beszerzési értékének, közvetített szolgáltatások értékének
figyelembe vehető [a Htv. 39. s (6) bekezdésének hatálya alá

nem tartozó adóalany esetén: ,,E'' lap II/7' sor] egy'ittes összege

3' Az a|vá|lalkozói teliesítések értéke

4. Anyagköltség

5. Alapkutatás, alkalmazott kutatás, kísérleti fejlesztés adóévben
elszámolt közvetlen költsége

(Ft)

m[I[n[tIm

mmmmlIfl,
m[IIItttTrn,
[nmmmfIfl,
tnmmmfIf,

6. Htv. szerinti - vállalkozási szintű * adóalap [I-(2+3+4+5)
vagyaHtv.39.$(6)bek.alkalmazásaesetén:,,E,,jelűlapIII/11'sor]m[I[nm

7. A fo glalkoztatás növeléséhez kapcsolódó adóalap - mentesség

8. A foglalkoztatás csökkentéséhez kapcsolódó adóalap.növekmény

9. Mentességekkel korrigált Htv. szerinti - a vállalkozási szintű -
adóalap [6-(7+8)]

10. Az önkormányzat illetékességi területére jutó - a 9. sorban lévő

adóalap megosztása szerinti - települési szintű adóalap

11. Adómentes adóalap önkormányzati döntés alapján
(Htv. 39lC. $-a szerint)

[Immmlff.l,
mmm[Ilffl,
mmmmfIl-1,
[ImmmfIr,
m[nmm

12, Azönkormányzati rendelet szerinti adóköteles adóalap (10-11) ffn m m m l=[fl,

13. Adóalapra jutoíparíizési adó összege (12. sor x '.'.o/o)

1 4. tnkorm ányzati döntés szerinti adókedvezmény
(Htv. 39lC. $-a szerint)

15' Az ideiglenes iellesű iparűzési tevékenység utánazadóévben
megfizötett és,az ö'nkorm ányzatná| levónh"ató adóáta|ány összege

[Htv.40/A. S (1)bekezdés a)pontja szerint]

16. Az adóévben megfizetett ítdíj 7,So/o-ának a

településre jutó összege [HtV. 40/A. $ (1) bekezdés b) pontja szerint]

17 . Ipariizési adófi zetési kötelezettség [ 1 3 _ ( 1 4+ 1 5 + 1 6) ]

18. Az önkormányzatra jutó adőátalány összege

19. Külföldön létesített telephelyre jutó adóalap

20' az adőévben megfizetett e-útdíj 7,So/o-a

M[TTI[tT
mmmmm
mmmm[Tfl,
mtmmmm
tnmmmfIfl,
[trr[n[m
mmmm
[I[Itntnlffl,



VIII. Adóelőleg bevallása

1. Előlegfizetési időszak tT-t]l eu [-I no [I naptól ffné"uhól-Inapig
Esedékesség Osszeg (Ft)

2. Első előlegrészlet

3. Második előlegrészlet fl-meul-lnollnup [I m m [I [ffl,
IX. Felelősségem tudatában kijelentem, hogy a bevallásban közölt adatok a valóságnak megfelelnek.

helység
iTI_ I I

évhónapazadőzővagyképviseffJ**n-almazottja)

1. A jelen adóbevallást ellenjegyzem:

2. Adótanácsadó, adószakértő neve:

3' Adóazonosító száma:

4. Bizonyítvány l igazohány száma:

5. Jelölje X-szel:

f-l ^- ^t*"^.^^*^,! dZ duurrdtUsa5rroz bejelentett, a beva1lás aláírására jogosult á1landó meghatalmazott

! meghatalmazott (meghatalmazás csatolva)

! adóhatósághoz bejelentett pénzügyi képviselő


