
3.8HIPA BEVALLÁS
a helyi iparűzési adóról állandó jellegű iparűzési tevékenység esetén

20]_8, évben kezdődő adóévről alaz ópöloeÁx KözsÉGl öruronuÁruyzRr önkormányzat
i lletékességi területén folytatott tevékenység utáni adókötelezettsé9ről

(Benyújtandó a székhely,_tel9ph9l1t fekvése szerinti települési önkormányzat,
fővárosban á íőváiosi őnkormányzat adóhatóságához,)

l. Bevallás jellege

L tr Éves bevallás

2. tr Záró bevallás

3. tr Előtársaságibevallás

4. tr Naptári évtől eltérő üzleti évet választó adózó bevallása

5. tr Év közben kezdő adőzó bevallása

6. tr Naptári évtől eltérő üzleti évet választó adózó áttérésének évéról készült évközi bevallása

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

8. tr öí#irír;§íáJ,t}r"oái3dl"táíli,közös 
őstermelőiigazolványban adószámmal rendelkező őstermelő

9. 1-1 
^ 

H.tV. 37. § (2) bekezdé.s a) pontja és a (3) bekezdés alapján adóévben állandó jellegű iparűzésil l tevékenységgé váló tevékenysé§ után bénlyújtott bevallá§

10. tr A kisadózó vállalkozás tételes adójának alanyaként benyújtott bevallás

LL. ! A Hfu. 39/E, §-a szerint mentes adóalany bevallása

12. ! A Htv. 39/F. §-a szerint mentes adóalany bevallása

]-3. tr

(Az adóelőny de minimis támogatásnak minősül, melynek ígénybevétetéhez nyilatkozat kitöltése és az adóhatóság részére
történő megküldése ls szükséges)

onellenőrzés

ll. BevalIott időszak

l-T-rT-l ev [Tl no [Tl naptot

fTT-l ev [Tl no |-Tl napig



lll. záró bevallás

L tr Felszámolás

2. I végelszámolás

3. tr Kényszertörlés

4. tr Adószám törlése

5. tr Átalakulás, egyesülés, szétválás

6. tr A tevékenység saját elhatározásból történő megszüntetése

7. ! Hatósági megszüntetés

8. tr ilÍ:tfi.Tgi:"ili.#t3!3$3;á!.fság 
cégbejegyzés iránti kérelemnek elutasítása vagy a kérelem

9. ! Székhely áthelyezése

]-0. tr Telephely megszüntetése

tl. tr Egyszerűsítettvállalkozói adóalanyiság megszűnése

t2. tr Egyénivállalkozóitevékenységszüneteltetése

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

J4, tr A kisvállalatiadóban az adóalanyiság megszűnése

15. tr A települési önkormányzat adórendeletének hatályon kívül helyezése

]-6. l Egyéb:

lV. A bevallásban szerepló betétlapok

AE BE c! D! E! F! G! H! lE JE



L, Adóalany neve (cégneve):

2. Születési helye: város/község

7. Székhelye,lakóhelye: város/község

közterü- közterü-
let neve let jellege_ hsz, ép. lh. em. ajtó

3. születésiideje: n-[fl ev l-Tl hó l-Tl nap

4. Anyja születési családi és utóneve:

5. Adóazonosító jele:

6, Adószáma:
I

_|l_|

^ Az adóbevallást kitöltő neveö. (ha az nem ivonos az adóalannyal):

9. Telefonszáma:

10, E-mail címe:

V. Adóalany



Vll. Azadő

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

(a 29, sor kivételével forintban)

1-.

tr
2. Eladott áruk beszerzési értékének, közvetített szolgáltatások

atálya alá nem tartozó
) együttes összege:

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

fejlesztés adóévben elszámolt kózvetlen költsége: !
6. HN. ntű - adóalaot(+-r . § (6), (1o) bekezdésalKa lap lll/11, sor]: !
7. Szokásos piaci árra való kiegészítés miatti korrekció: + tr
8. Az lFRS-t alkalmazó vállalkozóknál az l ielű betétlao

Yj!,P"iilí3*.ikBiJ}ti)3.áJ,J!;"t"i,'n"kr pontja 
+

[részletezése az l jelű betétlapon találhato]
tr

9. Az lFRS{ alkalmazó vállalkozónál számviteli
önellenőrzési különbözet

+ t]
1-0, A foglalkoztatás növeléséhez kapcsolódó

adóalap-mentesség: !
11. A íog.lalkoztatás csökkentéséhez kapcsolódó

aooalap-novel(meny: !
12. Konigált Htv. szerinti - vállalkozási szintű - adóalap

[6+7i6+9-19a111, !
1.3. Az önkormányzat illetékesséoi területére iutó

- a 12. sorbari lévő adóalap tieqosztása ézerinti -
települési szintű adóalap: ' tr

t4 Adómentes adóalap önkormánvzati
[Htv. 39/c. § (2) bekezdése szérint]: t(. tf -il tr

]-5. Adómentes adóalap önkormányzati döntés alapján
lHfu. 39/C. § (a) bekezdése szérint]: !

76. Az önkormánvzati rendelet szerinti adóköteles adóalap
(13-14-15): tr

J-7, Adóalapra jutő iparűzési adó összege:
(16. sor 7a 2 o/o) tr

18. Onkormány;a!.döntés szerinti adókedvezmény
lHfu. 39/C. § (2) bekezdése szerint]: tr

19. Önkormányzati,döntés szerinti adókedvezmény
[Htv. 39/C. § (a) bekezdése szerint]: tr



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

20. Azideigle űzési tevékenység után azadoevben az önkormanyzaínál levonható
adóátalán
[Htv. 40/A s a) pontja szerint]:

!
21. Aráíordításként, költseqként az adóévben elszámolt

belföldi útdú 7,5 o/o-ánai a településre jutó összege
[HtV. 40/A. § (1) bekezdés b) §ontja sz'erint]: tr

22. A ráíordításként, költséqként az adóévben elszámolt
külföldi útdíi 7,5 %-ánali a településre jutó összege
[Htv, 40/A. § (1-) bekezdés b) pontja szerint]: tr

23. az adóévben elszámolt
településre ju_tó összege
pontja Szerint]: tr

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

25. Az iparűzési adófizetési kötelezettséo
|I7 -' (L8 + 79 + 20 + 2 I + 22+ 23+ 2 4)]: tr

26. Az önkormányzatra jutó adóátalány összege: !
27, Külföldön létesített telephelyre jutó adóalap: tr
28. Az adóévben megfizetett útdí17,5o/o-a: !
29. A íoglalkoztatás növeléséhez kapcsolódó

létszámnövekmény (főben kifeje2ett adat) : tr



VllL Adóelólegekbevallása

1. Előlegfizetési időszak:

tl-i-llev 1-Ihó l-Tlnaptól n-rT]eu |-|-lhó l-Tlnapiq
2. Első előlegrészlet: Esedékesség: |-TT-n eu [|-] hó |-|-l nap

2.1

3. Második előlegrészlet: Esedékesség: t-[Tl ev [Tl hó l-Tl nap

[.,"J3|,gi"iÍgi. 
tudatában kijelentem, hogy a bevallásban szereplő adatok a valóságnak

az adőző vagy képviselője (meghatalmazottja)
aláírása

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

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

! Meghatalmazott(meghatalmazáscsatolva)

! Az önkormányzati adóhatósághoz bejelentett pénzügyi képviselő

*A NAV útján benyújtott bevallás esefén nem ketljetötni,

1. Jelen adóbevallást ellenjegyzem:

rm
hó nap

2. Adótanácsadó, adószakértő neve:

3. Adóazonosító száma:

4. BizonyíNány, igazolvány száma:

eV


