
2018. évben kezdődő adóévről alaz

"A" JELÚ BETÉTLAP

ópöloeÁx KözsÉGl ötrtxoRtvtÁruvznr önkormányzat
illetékességi területén folytatott állandó jellegi iparűzési tevékenyséq utáni adókötelezettségről szóló helyi

ip aűzési adóbeval l ásho2

vál lal kozók nettó árbevételének kiszámítása
[éves beszámolóját a számviteli törvény szerint készítő adóalany esetén]

l. Adóalany

Adóalany neve (cégneve):

Adóazonosító jele:

Adószáma:

[T-TT-] TT_l fT-l
helység eV hó nap

]- Htv, szerinti - vállalkozási szintű - éves nettó árbevétel tr [T-[l t-T-t-l [T-T] rT-f]
. törvény hatálya alátartozó
trral növelt ellenértek szerinti

nettó I [T-Tl t_T-T- t-T-n rT-T-l

tr r--rT] ll-tr [T]-] t-l_-f-]
jövedéki adó összege: tr[IfT-[lL]]t[]

S. e.svÉb ráfordítások között kimutatott regisztrációs adó, az
italok utáni népegészségügyitermékadó ösózege:

5.1. Az 5. sorból a regisztrációs adó:

5.2. Az 5. sorból az alkoholos italok utáni népegészségügyi
termékadó:

tr fT-[l fT-Tl l-T-f-] fT-fl
tr [T-f] fT-f-] t-T-|--] fT-t-
tr [T] rT]_r [I] fTl_]

6. Felszolgálási díj árbevétele: tr r-T-r-] [rT- f-fT-l [tr
tr [T-fl [T-fl fT-T] fT-n

*A HtV, 52. § 22, Pont i) alpontia szerinti ("A" ielű betétlao ll17, sora) nettó árbevétel csökkentés miatti

i

ényekre
biztoSít(

o.)

ll/A. Nyilatkozat

|tvlt91!9z_om.r,hogy.a,Hfu. 52. 9 22, pont i) alpontja szerinti C'A" jelű betétlap ll,/7, sora) nettó árbevétel csökkentés
mlattl adocsokkenést választásom szerint

tr
tr

a csekély összegú támogatásokról szóló rendelettel vagy

a szerző mazásában bizonvos támoqatási kateoóriáknak a belsőpiaccal ö ításáról szóló,2oÍ4. jOniÜsiit osilZdIliÉÚ Ú)Óttsági renoelet hatályosszabálya

összhangban veszem igénybe.

az adőzó vagy képviselője (meghatalmazottja)
aláírása

3 Jogdíjbevéte



,,B,,JELÚ BETÉTLAP

2018. évben kezdődő adőévről alaz ópöloeÁr rözsÉol ötvxoRtvtÁruvznr _ önkorm ányzatilletékességiterületénfolytatottállandó,iJ'§,ná§.?!oíugrőlszólóhelyi

H itel intézetek és pénzü gyi vál lal kozások nettó árbevéte!ének kiszám ítása

l. Adóalany

Adóalany neve (cégneve):

Adóazonosító jele:

Adószáma:

helység év hó nap az adózó vagy képvisgJője (meghatalmazottja)

l!. Nettó árbevétel
(forintban)

1-. Htv. szerinti - vállalkozási szintű - éves nettó árbevétel
[2+3+4+5+6+7-8_9]: tr

2. Kapott kamatok és kamatjellegű bevételek: tr
3. Egyéb pénzügyi szolgáltatás bevételei: !
4. Nem pénzügyi és befektetési szolgáltatás nettó árbevétele: !
5. Befektetési szolgáltatás bevétele: tr
6, Fedezeti ügyletek nyereséoének/veszteséqének

nyereségjellegű különbözete: I
7. Al apü gyletek (í.edezett tételek) nyereségének/vesztesé gének

nyereségjellegű különbözete: 
- !

8. Fizetett kamatok és kamatjellegú ráfordítások: tr
9. Pénzügyi lízingbe adott eszköz után elszámolt elábé: !



"c" JELÚ BETÉTLAP

2018, évben kezdődő adóévről ataz ÓrÖlOeÁX KÖZSÉGIöruroRutÁtvyzAr _ önkormányzat
illetékességiterÜleténfolytatottállandójellegŰpa,.:izlszólóhelyi

iparűzési a lóbevallásho2

Biztosítók nettó árbevételének kiszámítása

l. Adóa|any

Adóalany neve (cégneve):

Adóazonosító jele:

Adószáma: m_I_[r-l

lI. Nettó árbevétel
(forintban)

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

2. Biztosítástechnikai eredmény: tr
3. Nettó működési költség: tr t-T-|-l
4. Befektetésekből származó biztosítástechnikai ráfordítások

(csak életbiztosítási ágnál) és az egyéb biztosítástechnikai
ráfordítások együttes Óssleg e: tr

5. Fedezeli ügyletek nyere.ségének/veszteségé ne k
nyereseglellegu kulonbozete: tr

6. Alapü gyletg.k (f9q9Z9t! tételek) nyereségének/veszteségének
nyereseg]ellegu kulonbozete: tr

7. Nem biztosítási tevékenvséo bevétele, befektetések nettó
árbevéte_le,.a Htv, 52. § 22. pont c) alpontja szerint egyéb
növelő tételek; tr

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

[TT-nmn
helység év hó nap az adózó vagv képviselője (meghatalmazottja)



,,D,,JELÚ BETÉTLAP

2018. évben kezdődőadóévrőla]az ÓPöloeÁr KözsÉGl öruroRnnÁruyznr _ önkormányzatilletékességiterületénfolytatottállandó,iJ'§,?1f.?Tfulszólóhelyi

Befektetési vállalkozások nettó árbevételének kiszámítása

l. Adóalany

Adóalany neve (cégneve):

Adóazonosító jele:

Adószáma:
I

_tr-m

ll. Nettó árbevétel
(forintban)

].. Htv, szerinti - vállalkozási szintú - éves nettó árbevétel
[2+3+4+5+6]: !

2. Befektetési szolgáltatási tevékenység bevételei: tr
3. Nem befektetési szolgáltatási tevékenység bevétele: trlrn
4. Kapott kamatok és kamatjellegú bevételek együttes összege: !
5. FedezeJi ügyletek nyeresé gének/veszteségének

nyeresegJellegu KulonbOzete: tr [T-[l
6. Alapügyletek (fedezett tételek) nyereségének/veszteségének

nyereségjellegű különbözete' tr fl-f]

t-l-rl-] Em
helYség év hó nap az adózó vagy képüselő,iea(meghatalmazottja)



20]-8. évben kezdődő adóévről alaz

"E" JELÚ BETÉTLAP

ópöloeÁr KözsÉGl öruxonuÁruyznr önkormányzat
illetékességi területén folytatott állandó jellegű iparűzési tevékenyséq utáni adókötelezettségről szóló helyi' ipaűzési adóbevallásho2

Az eladott áruk beszerzési értéke és a közvetített 9_?o_1gáltatások értéke íigyelembe vehető együttes
összege, kapcsolt vállalkozás adóalapja

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

Adóalany neve (cégneve):

Adóazonosító jele:

Adószáma: m-tr_fT-l

ll. A HtV. 39. § (6), (1O) bekezdésének hatálya alá nem tartozó vállalkozás esetén (forintban)

1. Eladott áruk beszerzési értéke (elábé) öSszesen: tr
2. Közvetített szolgáltatások értéke összesen: tr
3, Az L. és 2. sorból a Htv. 39. § (7) bekezdése szerinti

export.árb,evétel hez kapcsolódÓ'elábé és közvetített
Szolgáltatások értéke:

(5oo M Ft-ot meg nem haladó nettó árbevételű
úál lalkozónak ném kel I kitölteni !)

tr

4, Az L. sorból a Hfu. 39..§ (7)
közfinanszírozásban reszes éhez
kapcsolódó elábé, vaqv doh ál a
dohány bekerülési értéke:

(5oo M Ft-ot meg nem haladó nettó árbevételű
vál lalkozónak ném kell kitölteni !)

tr

5. Az
és

sorból 39.

vásárolt és
szerinti eladott áruk beszerzés
és villamosenergia beszerzési

(5oo M Ft-ot meg nem haladó nettó árbevételű
vállalRozónak nem kell kitölteni!)

6. A Htv. 39. § (4) és (5) bekezdése alaoián ísávosan)
megállapított, íevorihátó elábé és kozúetítÖtt szol gáltatások
eneke egyuttes osszege:

(5OO M Ft-ot meg nem haladó nettó árbevétetű
vállal kozónak ném kel l kitölteni l)

tr

7. Figyelembe ve.hető elábé és a közvetített szolgáltatások
éftékének együttes összeg :

[legfeljebb 5OO M Ft nettó árbevételű adózó esetén: (7+2).
5oo M Ft feletti nettó árbevétel esetén: (3+4+5+6)]' ' tr

trm] [T-[lfII]rT-n



lll, A HtV. 39. § (6), (]-0) bekezdésének hatálya alá tartozó kapcsolt vállalkozás esetén
fforintban)

1. A kapcsolt vállalkozás adóalanyok összes nettó árbevétele: I
2, be vehető

rtéke,
téS !

3. A kapcsolt vállalkozás adóalanyok összes eladott áruk
besz'erzési érléke: !

4. A kap.csol! válla]kozás adóalanyok összes közvetített
szolgaltatasok erteke: !

5. v, 39. § (7) bekezdése szerinti exDort
ódó összés elábé és közvetített
: tr

6.
rtékesítéséhez
mi-ellátónála tr

tr

8. A kapcsolt vállalkozítsoknál a Htv. 39. § (4) és (5) bekezdése
9!apJa! (sávosan) megállapított, levonhaió'elábé'és
kOZVetitett szolgáltatások értéke együttes összege: tr

9. A kapcsolt vállalkozás tagjai által összesen fiovelembe
veneto eladott áruk beszerzési értékének és á-közvetített
szo l g áltatások értékén e k e gyüttes össze ge 1s+O+-z+ti1 : 

- -- !
10, A.kapcsolt. vál lal kozáso_k összes ített pozitív előjel ű

külön bözete (adóalap) |1-2-9]: !
11-. vállalkozási szintű adóalap

./10. sor

tí;i ,".Yl 
"D" jelű betétlap ll,/]_ sor !

fl-rnnn
helység az adózó vagy képviselője (meghatalmazottja)

aláírása



2018. évben kezdődő adóévről a]az

"F" JELÚ BETÉTLAP

ópöloeÁx KözsÉGI ötrtxoRnaÁruyznr önkormányzat
illetékességi területén folytatott állandó jellegű iparűzési tevékenység utáni adókötelezettségről szóló helyi

iparúzési adóbevallásho2

A vállalkozási szintú adóalap megosztása

l. Adóalany

Adóalany neve (cégneve):

Adóazonosító jele:

Adószáma: -tr-[T-l

1!. Az alkalmazoft adóalap megosztás módszere

A Htv. melléklet 1,1. pontja szerinti személyi jellegű ráfordítással arányos megosztás

A Htv. melléklet 1.2. pontja szerinti eszközérték arányos megosztás

A Htv. melléklet 2.7. pontja szerinti megosztás

A Htv. melléklet2.2. pontja szerinti megosztás

A Htv. melléklel2.3. pontja szerinti megosztás

A Htv. melléklet2.4.L. pontja szerinti megosztás

A Htv. melléklet2.4.2. pontja szerinti megosztás

1,.

2.

2

4

5

6

7.

!
tr
tr
tr
tr
tr
tr

Ill. A megosztás
(A 7-8. és a 71--1,6. sorok kivételével torintban)

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

2, Az L. sorból az önkormánvzat illetékesséqi területén
íoglalkoztatottak után az ádóévben
- a HN. melléklete szerint -
figyelembeveendó személyi 1ellegű ráíordítás összege:

tr

3. A vállalkozásnak az adóévben a székhely, telephely szerinti
településekhez taftozó - a Htv. mellékleté 3zerihti - 

-

összes eszközérték összege :
tr

4. A 3. sorból az önkormánvzat illetékesséqi területén
figyelembeveendő - a HtÚ. melléklete szérinti - eszközérték
osszege: tr



A megosztás
(A 7-8. és a 77-76. sorok kivétetével forintban)

amosenerola- vaov
energia va-gy föld!'az végső
é rtékes íté§bő l siár mazo osszes

nettó árbevétele:

6. Az 5. sorból az önkormányzat illetékes_ségi területére jutó
számvitel i törvény szeri nti-nettó árbevéiélé : 

- !
7. Yi elosztó hálózati enqedélves ésíö ngedélyes esetén á os§zes véosőto ábbított villamosenergia vagy íöldgaz

m tr

8. A7. sorból az önkormányzat illetékesséqi területén lévő
Le^s_s_ő J9gylsztón ak tovább ított vi l l amosé n e rg i á vágy io l O g áz
mennylsege: tr

o azo,
aZ

tr

10. A 9. sorból az önkormányzat illetékesséqi területén a
!JN..97. § (2) bekezdés 6) pont és (3) belezdés §zerint
leüeJött telephelyre jutó ö-s§zeg: tr

1]., A vezeték nélküli távközlési tevékenyséqet véqző vállalkozó
távközlési szol gáltatást i génybe vevő etőt]zetdl n ek §ráinál- tr

L2. A 1,1,, sorból az önkormányzat illetékesséqi területén
tal ál ható szám l ázási c ím éze ri nti vezeték "n el kúi i táúkozt es i
tevékenységet igénybe vevő előfizetők száma: tr

].3. si tevékenységetvéqző vállalkozó
tevékenység szolgáltatási !

14. A 13. sorból az önkormányzat illetékesséqi területén
tal ál h ató vezetékes szol gáltatási helye i nel szamá: !

15. A vezetékes távközlési tevékenyséq et v éaző vál lal kozó
Ve_Zeték nél kül i táVköZlési szol gátaÜst i gónvbe Véúő 

- -
előíizetőinek száma: !

16. A 15, sorból az önkormányzat illetékességi területén
található számlázási cím ézerinti vezeték"nélkúii- -
távközlési tevékenységet igénybe vevő előfi2eiők száma: !

+H az adózó vagy képviselője (meghatalmazottja)
aláírása

5

trfT-tlfT-fl l-TfltTIl



,.G,,JELÚ BETÉTLAP

2o18. évben kezdődő adóévről ataz ÓPÖloeÁx KözsÉGl öruxonuÁruvznt _ önkorm ányzat
illetékességiterületénfolytatottállandó'"'J'§fr1§sÍlszólóhelyi

Nyilatkozat a túlf izetésről

l.

1,

2.

3.

4

Adóalany

Adóalany neve (cégneve):

Adóazonosító jele:

Adószáma: m-tr_rT-l
A túlfizetés visszautalására szolgáló pénzforgalmi számlaszáma:

lllllll
ll. Nyilatkozat

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

2. E A túlfizetés összegét késóbb esedékes helyi iparűzési adó fizetési kötelezettségre kívánom felhasználni.

3. E Atúlfizetésösszegéből forintot kérek visszatéríteni, a fennmaradó összeget
később esedékes helyi iparűzési adó fizetési kötelezettségre kívánom íelhasználni.

4. E A túlfizetés összegéből íorintot kérek visszatérítenl,
forintotkérekmásadóneffi!tartottlejártesedékességúxcizffi
a fennmaradó összeget később esedékes ipárűzési adó fi2etési kötelezett§égre kiúanoó iétnaéZnáirii.

5, E Atúlfizetésösszegéből forintot kérek más adónemben/hatósáqnál
nyjlvántartott lejárt esedé]e§$§Ú koztartozásra áfuezetni,
a Íennmaradó Összeget késóbb-esedékes iparűzési adó fi2etési kötelezettségre kívánom felhasználni

6. E A túlfizetés teljes összegének visszatérítését kérem

l!l. Más adónemben, hatóságnál nyiIvántartott, lejárt esedékességű köztartozásra átvezetendó összegek

Sor-
szám

köztartozást nvi lvántartó
intézmény me§nevezése

köztartozás
íajtája

köztartozás h oz íartozó
pénzi ntézeti számlaszám

lntézmény által
alkalmazott

ügyfél alonoSító
szam

1,

2

J

4

5

helység eV hó nap az adóző vagy képviselője (meghatalmazottja)
aláírása



"H,,JELÚ BETÉTLAP

2018. évben kezdődő adőévről a]az ÓPÖloeÁr KözsÉGl öruroRvtÁruyzRr _ önkormányzatilletékességiterületénfolytatottállandó'"'J':,%9f§,ji1lszólóhelyi

Önellenőrzési pótIék bevallása

l. Adóalany

Adóalany neve (cégneve) :

Adóazonosító jele:

Adószáma:

lll
-mI

ll. onellenőrzés

1. Adóalap,változása 2. Adóösszeg változása
(+,-)

3. Az önellenőrzési pótlék
alapla

4. Az önellenőrzési pótlék
osszege

f]-[flmm
helység év hó nap az adóző vagy képvisg.!ője (meghatalmazottja)



2018, évben kezdődő adőévről alaz

"l" JELÚ BETÉTLAP

ópöloeÁx KözsÉGl öruronuÁnyznr önkormányzat
illetékességi területén folytatott állandó jellegű iparűzési tevékenvséo utáni adókötelezettségről szóló helyi

iparűzési adóbevallásho2

éves beszámolőiát az lFRS-ek alapján készítő vál|alkozó részére

l. Adóalany

Adóalany neve (cégneve):

Adóazonosító jele:

Adószáma:

!!, Nettó árbevétel
(forintban)

lU7. A Ht|t. 4OlC. §-a szerinti nettó árbevétel

1. Nettó árbevétel
[2+3+4+5+6+7+8+9+10+1 1,+I2+I3+I4+15+16+17+18 -I9-2o-
2L-22-23-24+25l tr

2, Bevétel |FRS 15 szerint: tr
3. Más standardok által az |FRS 15 szerinti árbevételként

elszámolni rendelt tételek tr
4. M egszúnt tevéke nységből szár mazó árbevétel : tr
5. Bevételt nem eredményező csere keretében elcserélt áru,

szolgáltatás értéke: tr
6. Sztv. szerint - nem számlázott - utólag adott (fizetendő)

szerződés szerinti engedmény: !
7. Az lFRS 15 standard 60-65. bekezdés alapján elszámolt

kamat: tr
8. Az |FRS 15 standard 5]-. bekezdés alapján a bevételt

csökkentő kötbér: tr
9. A Htv. 52. § 40. pontia szerinti köZvetített szoloáltatásnak

megfelelő ügylef kerétében közvetített szolgálátás bekerülési
eneKe: tr

10. Saiát név alatt történt bizománvosi áruértékesítés számviteli
törvény szerinti bekerülési értéke: t]



ll. Nettó árbevétel
(forintban)

ll/7. A Htv. 40lC, §-a szerinti nettó árbevétel
11. Bevételt keletkeztető ügyletekhez kapcsolódó fedezeti ügylet

bevételcsökkentő hatá§á; D
12, ingbe.adónál a lízing{utamidő

vetelés kezdeti közúetlen
ó ellenértéke; !

].3. Nem a szokásos tevékenység keretében keletkezett
áruértékesítés, szolgáltatásnlriltas árneúetélél'----' !

14. Uzlelág-átruhazás esetén az átadott eszközök
kötelezettségekkel csökkentett értékét meghaladó ellenérték: tr

15. Operatív lízingből származó árbevétel: !
16. Az lFRS 15 Vevői standaíd70-71,. bekezdése alaoián az

ügyleti ár csökkenéseként elszámolt, vevőnek frzéibnOO
ellenérték: tr

17. lFRS 4, Biztosítási szerződések c. standard szerint
biztosítóként a biztosítási szerződésből tápoiinéÜétel: !

18. A Htv, 40/C. § (2) bekezdés m) pontja szerinti korrekció: !
19. Jogdíjbevétel: !
20. Felszolgálási díj árbr;vétele: !
2I. Az adóhatósággal elsz.ámolt jövedékiadó, regisztrációs adó,

az alkoholos italt terhelő népégészségügyi teimékadó összege: !
A 2]_. sorból:

21.1. jövedéki adó
21,.2. regisztrációsadó:

2I.3. az alkoholos italt terhelő népegészségügyi termékadó:

!
tr!

22. Bevételt keletkeztető ügyletekhez kapcsolódó fedezeti ügylet
bevételnövelő hatása: !

23. A7 lFRS 15 Vevői standird 60-65. bekezdése alapján
elszámolt kamatráfordítás összege: I

24. adóévben fiqvelembe vett. a
?|y,os (?) bekézdés k) v.ag} a
oeKezoes m) pont szerlntl

:
tr

25. Az |FRS 11 szerinti közös megállapodás alapján végzett í.tevékenység nettó árbevétele - D



ll. Nettó árbevétel
(forintban)

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

1. Nettó árbevétel [2+3+4+5+6+7+8-9-10-11+I2+I3]: tr
2. Kapott kamatként elszámolt bevétel: !
3. A kamatbevétel csökkentéseként azüzleti évben elszámolt

fizetett, íizetendő díjak, jutalékok összegével: !
4. A nyúitott szolgáltatások után az lFRS 15 szerint elszámolt

bevétel (kapotf, járó díjak, jutalék összege): !
5. inti pénzügyi instrumentum

elért nyereség, nyereségjellegű
zege: tr

6. adónál a lízino-futamidő
s kezdeti közüeilen

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

áruértékesítésből, szolgáltátasfryriltasnOl származő bevétel : tr
9. Az adóalany által ráíordításként elszámolt (fizetett, járó)

kamat: tr
!

11. A saját követelés értékesítéséből keletkezett, az üzleíi
évben elszámolt nyereség összege: tr

L2. Az lFRS 11szerinti közös megállapodás alapján
végzett tevékenység nettó árbévétble:

+ tr
13. Megszűnt tevékenységből származó árbevétel: !

10. Pénzügyi lízinqbe adott, kereskedelmi árunak nem
minősüló eszköz könyv szerinti értéke:



ll. Nettó árbevétel
(forintban)

lll3. A Htll. 40lE. §-a szerinti nettó árbevétet

I Nettóárbevétel[2+3+4+5+6+7+8+9-10-II-I2-I3+I4+I5!: 
l !

2. Kapott kamatként elszámolt: tr tTTl n-n I]] rTT]
3. A kamatbevétel csökkentéseként azüzleti évben elszámolt

f izetett, f izetendő d ú ak, j utalékok ciss2égévéi: tr
4, 

^ 

ny_újto!! szolgáltatások után az lFRS 15 szerint elszámolt
bevetel (kapott, járó díjak, jutalékok összege): tr

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

6. ingbe adónál a lízino-futamidő
vetelés kezdeti közúetlen
ellenértéke: !

7. Operatív lízingből származó árbevétel: I[Lrl fT-r[-T-T-ll-T-1-1
8, A nem a szokásos tevékenység keretében keletkezett

áruértékesítésből, szol gáltátásfr yújtásbói szármáó bévétel : tr
9. Díjbevétel: tr

1_0. A. saját köVeteléS értékesítéséből keletkezett, az üzleti évben
elszamolt nyereség Összege: !

1-1-, Az adóalany által ráíordításként elszámolt kamat: tr
12. Pénzügyi.lízingbe aclott, kereskedelmi árunak nem minősülő

eszköz könyv szerinti értéke: !
13. A biztosítási szerződé.s szerinti szolgáltatások teljesítése

során elszámolt ráfordítás tr
14. Ac,lFRS ]-]- szerinti közös.megállapodás alapján végzett itevékenység nettó árbevétele: tr
15. Megszűnt tevékenységből származó árbevétel: I



|ll. Eladott áruk beszerzési értéke
(forintban)

1. Eladott áruk beszerzési értéke
[2+3+4+5+6+7-8+9+1_0] : 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
9s4\öz pénzügyi lízingbe adáskor meglévő könyv szerinti
eneke: tr

6, A Htv. 40/c. § (2) bekezdés e) pontia alaoián az értékesített
te rm ék (i ngó, i n gatl an) s_zámvíté l ről tzóló' t'örvény sze ri nt
megállapítandó bekerülési értéke: tr

7. Nem a szokásos tevékenység keretében értékesített áru,
telek vagy más ingatlan éitékésítéskori könyv szerinti értéke: tr

8. ezdés

tr

9. Az IFRS 11 szerinti közös megállapodás alapján végzeü
tevékenység nettó elábé:

+ tr
10, Megszűnt tevékenységből származó elábé: tr



1. Anyagköltség [2+3-4+5+6]: trt-|Tl fl-f] lTn
2. $z.anyag üzleti évben ráfordításként elszámolt

telhasznaláskori könyv szerinti értéke;

3. önyy az
letek
vett, lag)-|")-ne

9r.1sq9Te.ny!,|ek mlnösülö kereskedelmi engedmények,
rabattok és hasonló tételek összege:

! tl-tl fT-il f[l-] rl-fl
5. Az lFRS 11 szerinti közös megállapodás alapján végzett

tevékenység anyagköltsége: - Dtl-i-l TIT]rT-ntl-n
6. Megszűnt tevékenységhez kapcsolódó anyagköltség:

V. Közvetített szolgáltatások értéke

1. Közvetített szolgáltatások értéke [2+3+4+51; Dri-T_T_] rn-lm
Az lFR.S-ek szeIint nem ügynökként közvetített
szolgáltatások értéke

3. A Htv,40/C. § (2) bekezdés e)
tételként frgyelembe vett szolcítételként tigyétÖnibe veú s
közvetítettézol gáltatás rcinyvt2éii riii

4. Az lFRS 11 szerinti l.:özös megállapodás alapián véqzett
tevéke nysé g kereté ben közveíített'szol gaitáűaór eÉa[Ó :

5. Megszűnt tevékenység során közvetített szolgáltatás értéke: !tl-tltl-nl-n[rT-l
Vl. A|vállaIkozói teljesítés értéke

(forintban)

1. Alvállalkozói teljesítés értéke (2+3): D
2. Folytatódő tevékenység során alvállalkozói teljesítés értéke: !
3. Megszűnt tevékenység során alvállalkozói teljesítés értéke: tr

lV. Anyagköltség
(forintban)

(forintban)

mI [l-n fII fnI
-T-1-1 |-rn-f



Vll. Áttérési különbözet az lFRS-ek első alkalmazásakor
(forintban)

1. Az áttérési különbözet összege [2-3] + tr
2. A Htv.40/J. § (1) bekezdés a) pont szerinti áttérési különbözet:

2.1. 4.H.tu: 19/]....§,@ bekezdés a) pont aa) alpont szerinti
aneres, KulonDozet:

2.2. 4.|-!tu, 1?/.]....§,@ bekezdés a) pont ab) alpont szerinti
afíeres, kúlónbózet:

tr
tr
tr

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

3.1. 4 H.tu: 1?/_J,...§,( _1) bekezdés b) pont ba) alpont szerinti
afieres, KúIonbozet:

3.2. 4 l1tu, !QP....§.(1) bekezdés b) pont bb) alpont szerinti
aneres, Kulonbózet:

trnTlrrn
tr
tr

Vl!l. Áttérési különbözet az lFRS_ek számviteli politika változásakor
(forintban)

1. Az áttérési különbözet összege [2-3] + tr
2. A HtV.40/J. § (3) bekezdés a) pont szerinti áttérési különbözet:

2.1, 
^ 

Hfu 40/J. § (3) bekezdés a) pont aa) alpont szerinti
áttérési különbb2et:

2.2. 4 |ty 19/J, § (3) bekezdés a) pont ab) alpont szerinti
áttérési különbö2et:

tr
tr
tr

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

3,1_. A H.tu. 19/_J., §.(.3) bekezdés b) pont ba) alpont szerinti
attereg kúlónbózet:

3,2. 4 |1tu.. 19/].,,,§.P) bekezdés b) pont bb) alpont szerinti
aneres, KulonDozet:

tr
tr

fT-[llnm
helység eV nap az adóző vagy képviselője (meghatalmazottja)

aláírása

fl-tl fT-tl

-rTl n-f]



"J" JELÚ BETÉTLAP

2018, évben kezdődő adóévről ataz
illetékességiterületén folytatott ,"%:T:ilu'"'

a kÖzÖs Őstermelói igazolvánnyal rende|kezó,io,í3!11x"* és családi gazdaság adóalany tagjainak

$#n,"Tlb:p,=edí§í'.e1á!!álflfi9.üi!.{iZi{ff.:ílÉ#iJl?]g4?Ei[i,?ilSi"%i1?,'á3Sja,i'#!í1l,"o.,n.,u

1. AdPszám mal és közös_ő.§termelői igazolván nyal rendelkezőadóalany és/vagy családi gazOáiioÜó áá'Oátány neu":

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'' jelű lapot is ki kell tölteni!

____ helysés fL[E[*L]Tr
az adózó vagy képviselője (meghatalmazotqaj

aláírása

Oldalszám m

képviselőjének aláírása):

képviselőjének aláírása) :


