"A" JELÚ BETÉTLAP
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alaz óröloeÁr KözsÉGl öruronuÁru
illetékességi területén folytatott állandó'.ej'sfr9f.?rji.uuo.il""",,.r
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évben kezdődő adőévről

yzAT

_
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gről szóló helyi
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!.

Adóalany

Adóalany neve (cégneve)
Adóazonosító jele:

m_tr_l-T-l

Adószáma:

ll.

',r

:

Nettó árbevétel

(forintban)

2.

az Szia, törvénv hatálva alá tartozó
ciós félárral nöúelt ellehérték szerinti

D [T-f]

tr
tr
tr

3. Jogdíjbevétel:

4. Egyéb szolgáltatások értékeként,illetve eovéb ráfordítások
között kimutatott jövedéki adó összege: --

5.

kimutatott regisztrációs adó,
holos italok utáni nőpegészsé9ügf i

között

Az

5. sorból regisztrációs adó:

Az

5. sorból energiaadó:

[lI][I

tr
tr

az alkoholos italok utáni népegészségügyi
termékadó:

tr

6. Felszolgálási díj árbevétele:

helység

I--T-|-]

t]T_I

:

5,7,
5.2.
5.3,

[L_l

tr

Htv. szerinti - vállalkozási szintú - éves nettó árbevétel

1z-s-+-s-o1:

TT-fT-l fT-l fT-l
év
hó

nap

t_T-]-l [T-T-l

az adózó vaoy képviselűea(meghatalmazottja)

,,B,,JELÚ BETÉTLAP

o 1-1-a. évben kezdődő adóévről ataz ópöloeÁr xözsÉcl ötvxoRMÁNyzAT
_
illetékességiterÜleténfolytatottállandójszólóhelyi

14

önkormányzat

Hitelintézetek és pénzügyi vállalkozások nettó árbevételének a kiszámítása

l.

Adóalany

Adóalany neve (cégneve):
AdóazonoSító jele:
Adószáma:

ll.

m-tr-m

Nettó árbevétel

]-, Htv.

szerinti

-

vállalkozási szintű - éves nettó árbevétel

[2+3+4+5+6+7-8-9]:

!
tr

2. Kapott kamatok és kamatjellegű bevételek:

!

3. Egyéb pénzügyi szolgáltatás bevételei:
4, Nem pénzügyi és befektetési szolgáltatás nettó árbevétele:
5. Beíektetési SzolgáltatáS bevétele:
6. Fedezeti ügyletek nyereséqének/veszteséoének
nyereségjel legű különbözeie:

tr
tr
tr

7. 1|lqygyLe!,e,! (í.999i9tl tételek) nyereségének/veszteségének
nyeresegJellegú

!

8. Fizetett kamatok és kamatjellegű ráfordítások:

tr

9. Pénzügyi lízingbe adott eszköz után elszámolt elábé:

D

különbözete

(forintban)

:'

+H

aláírása

"c" JELÚ BETÉTLAP
I7l

O

F

ópöloeÁr KözsÉGl öruronruÁruyznr _ önkormányzat
. évben kezdődő adóévről ataz
illetékességi területén folytatott állandó jelleg;.r. iparűzési tevékenyséq utáni adókötelezettségről szóló helyi
par-űzési adóbevallásho2
i

Biztosítók nettó árbevételének a kiszámítása

l.

Adóalany

Adóalany neve (cégneve):
Adóazonosító jele:
Adószáma:

m_tr_[r-]

l|. Nettó árbevétel

(forintban)

tr

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

2. Biztosítástechnikai eredmény:

!

3. Nettó múködési költség:

tr

4.

!

Bef e ktetés ekből szár mazó biztos ításte ch n kai ráf ord ításo k
(csak, életbiztos ítási ág nál) és az egyéb biztosítástechni kai
i

ratorditáSok együttes összeg e:

5. Fedezeli ügyletek nyereségének/veszteségének

tr

6, Alapü gylete_k (f_9q9a9tí tételek) nyeresé gének/veszteségének
nyereseg]ellegu kulonbozete:

tr

nyeresegjellegu KulonDozete:

7. Nem biztosítási tevékenvséq bevétele. befektetések nettó

tr

árbevéte_le, a Htv. 52. § 22, pont c) alpontja szerint egyéb

növelő tételek:

tr

8. HtV. 52. §.22. pont c) alpontjában foglalt csökkentések:

helység

[r.nmm
év

hó

nap

az adóző vagy képviselőjea(meghatalmazottja)

,,D,,JELÚ BETÉTLAP
évben kezdődő adőévről ataz ópöloeÁr KözsÉGl ötvxonuÁruyzAT
_ önkormányzat
illetékességiterületénfolytatottállandó,iJ5'',1§§'*szólóhelyi

r'1-0Fl-i.

Befektetési vállalkozások nettó árbevéte!ének a kiszámítása

l.

Adóalany

Adóalany neve (cégneve):
Adóazonosító jele:
I

|-|l-|

Adószáma:
I

ll.

Nettó árbevétel

(forintban)

trt-|Tl

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

!

2. Befektetési szolgáltatási tevékenység bevételei:

3

Nem befektetési szolgáltatási tevékenység bevétele:

4. Kapott kamatok és kamatjellegű bevételek együttes összege:

külónbözeTe:

'

6. Alapü gyl etg.k (í.999a9t! tételek)- nyereségéneldveszteségének
nyereségjellegú különbözete:

helység

fT-t-flnn
év

rT-n

!

5, Fedezeti ügyletek nvereséqének/veszteséoének
nyereségjellegű

tr
tr

tT-n

hó

nap

I
az adózóvagy képviselője (meghatalmazottja)

"E" JELÚ BETÉTLAP

El OlT

ópöloeÁx rözsÉcl ötrtxoRvtÁtrtyzRr
. évben kezdődő adóévről alaz
önkormányzat
illetékességi területén folytatott állandó jellegű
iparűzési tevékenyséq utáni adókötelezettségról szóló helyi
'
parízési adóbevallásho2
i

Az eladott áruk beszerzési értékeés a közvetített 9?o|gáltatások értékefigyelembe vehetó együttes
összege, kapcsolt vállalkozás adóalapja

l. Adóalany
A Htv.

39. § (6), (7o) bekezdés szerinti kapcsolt váIlalkozás tagja:

Adóalany neve (cégneve):
Adóazonosító jele:
Adószáma:

lL A Htv. 39. §
1-.

m_tr-fT-l

(6), (1O) bekezdésének hatálya alá nem tartozó

2. Közvetített szolgáltatások értékeösszesen:
3. Ac. 1, és 2, sorból a Hfu. 39. § í) bekezdése szerinti
export árbevételhez kapcsolódÓ'elábé és közvetített
szolgáltatások értéke:

tr

(5oo M Ft-ot meg nem haladó nettó árbevételű

lalkozónak ném kell kitölteni

!)

4, pc. t. sorból a HtV, 39._§ (7)
közfinanszírozásban részes
kapcsolódó elé.b_é,vagy doh
oonany oekerulesl eneke:
(5OO

(forintban)

tr
tr

Eladott áruk beszerzési értéke (elábé) összesen:

vál

vállalkozás esetén

éhez

ál a

M Ft-ot meg nem haladó nettó árbevételű

tr

vál lalkozónak ném kel l kitölteni !)

5.

ó

tr [T-f]

M Ft-ot meg nem haladó neltó árbevételű
vállalkozónak ném keil kitölteni!)

(5OO

6. A Htv. 39. § (4) és (5) bekezdése alaoián (sávosan)
megállapított, [evorihátó elábé és közúetítÖtt szol gátatások
eneke egyuttes osszege:
(5OO M Ft-ot meg nem haladó
vál l al kozónak né m kel l kitölte

nettó árbevételű

n i!

tr

)

7. Figyelembe vehető elábé és a közvetített szolgáltatások

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

tr

[I]

[T-T-] rT-T-l

lll. A HtV. 39. §

(6), (10) bekezdésének hatálya alá tartozó kapcsolt válIalkozás esetén

1. A kapcsolt vállalkozás adóalanyok összes nettó

2.

árbevétele:
be vehetó
rtéke,

tés

l tr

!

3. A kapcsolt vállalkozás adóalanyok összes eladott áruk

!

4. A kapcsolt válla]kozás adóalanyok összes közvetített
szolgáltatások értéke:

tr

5. A 3. és 4. sorból a Hfu. 39. § (7) bekezdése szerinti exoort
árbevételhez kapcsolódó öss2es elábé és közvetítéti '
szolgáltatások értéke:

!

6. A 3..sorból a Htv. 39. 9 (7)
közfinanszírozásban része
kapcsolódó elábé, vagy doh
dohány bekerülési érteke:

!

beszerzési értéke:

rtékesítéséhez

mi-eilátónáiá-

(forintban)

tr
8.

alkozásoknál a Htv. 39. § (4) és (5) bekezdése
an) megál lapított, levon ható'
erteke együttes osszege:

el

áb'O'es köZvetített

9. A kapcsolt vállalkozás taoiai által összesen fiovelembe vehető
eladott áruk beszerzési é-rtékénekés a közveiített
szolgáltatások értékénekegyüttes összege [5+§+7161.
10. A.kapcsolt vál

különbözete

tL,

lal kozások összes ített pozitív előjel ű
(adóalap) |L-2-9]:

vállalkozási szintű adóalap

./10, sor
11

;f

helység

.""?fl

"D" jelű betétlap ll./]_. sor

[T-[llmE

!
!
D

!

az adózó vagy képviselője (meghatalmazottja)
aláírása

"F" JELÚ BETÉTLAP
évben kezdődő adóévről a]az
oFöLDEÁK KözsÉGl öruxoRvtÁruyznr önkormányzat
illetékességi területén folytatott állandó jellegű
'
Parűzési tevékenyséq utáni adókötelezettségről szóló helyi
ipaűzési ad óbeval ásho2

E|O lTl-a.

l

A válIalkozási szintú adóalap megosztása

l. Adóalany
Adóalany neve (cégneve):
Adóazonosító jele:
Adószáma:

ll.
1.

2,
3.

4.
5.
6.
7,

m_tr_fn

Az alkalmazott adóalap megosztás módszere

tr

!

tr
tr
tr
tr
tr

A Hfu. melléklet 1.1. pontja szerinti személyi jellegű ráfordítással arányos megosztás
A Htv. melléklet I.2. pontja szerinti eszközérték arányos megosztás
A Htv. melléklet 2.1. pontja szerinti megosztás
A Htv. melléklet 2.2. pontja szerinti megosztás
A Htv. melléklet 2.3. pontja szerinti megosztás

A Hfu. melléklet2.4.L. pontja szerinti megosztás
A Htv. melléklet2.4.2. pontja szerinti megosztás

lll. A megosztás
].. A vállalkozás által az adóévben - a HtV. melléklete szerint -

tr

2. Az 1-. sorból az önkormánvzat illetékesséoiterületén
foglalkoztatottak után az ádóévben
- a Htv, melléklete szerint figyelembeveendő személyi jellegű ráfordítás összege:

tr

figyelembeveendő összes személyi jellegű ráfordítás összege:

3.

adóévben a székhely, telephely szerinti
zó - a HN. mellékleté szerihti -összege:

4. A 3. sorból az önkormányzat illetékesséoiterületén

figyelembeveendő - a HtÚ. melléklete szérinti - eszközérték
osszege:

tr
t]

l|l. A megosztás

5.

senerola- vaov

gia va"gy íöldÓ'az véqső

kesítésből származó összes

ttó árbevétele:

6. Ac..5. sorból az önkormányzat illetékes_ségi területére.iutó
-számvitel i törvé ny szeri nti' nettó arUÓÚéiólÉ

yi
íö
ío

7.

elosztó hálózati enqedélves és
ngedélyes esetén üóó§zé veoso
ábbított villamosenergia vagy töldgaz

m

8. A.7.

;

az önkormányzat illetékesséqiterületén lévő
n ak továb b ított vi aú oóénéig á váby iol o g az
íggyq.ztó
mennylsége:
l l

i

9.

mazó,

saz

10. A 9. sorból az önkormányzat illetékesséqiterületén a
Htv, .q7. §.(2). bekezdés 6) pont és (s) be'ke2déi Jiónnt
letrejon telephelyre J.]tÓ Összeg
:

11. A vezeték nélküli távközlési tevékenvséqetvéqző vállalkozó
távközl ési szol gáltatást gé nybe vevó el Örizet.-dl rrek-Üáríiá: i

1,2.

önkormá
cím

A 1l, sorból az

található számlázási

tevékenységet génybe vev

letén

i távt<cizlesi

i

13.

si tevékenységetvégző vállalkozó

tevekenyseg szolgáltatási

74. At3_, sorból az önkormányzat illetékesséqiterületén
tal ál h ató vezeté kes szo g átatas i n e lvái nél i2a-má
l

,uf"lí€i]#8"r,lft

tr

!

s_o_rból

Le^qr_9

tr

iá9í!9il::"á:üáRíg",1Y3Eíio:.lay3.u

előfizetőinek száma:

]-6. A ]-5. sorból az önkormányzat

illetékesséqiterületén
található számlázási cím ízerinti vezeiétiiietktiii- távközlési tevékenységet igénybe vóvO elOti2eiók száma:

+H

tr

!
!
!
tr
tr

!
!
tr

az adőzó vagy képviselóje (meghatalmaz ottja)

aláírása

"G" JELÚ BETÉTLAP

tl

oI1-1-a. évben kezdődő adóévről a]az

óröloeÁxKözSÉGl ötvxoRruÁruvznr _ önkormányzat
illetékességi területén folytatott állandó jellegű
iparűzési tevékenvséo utáni adókötelezettségről szóló helyi
iparűzési adóbevallásho2
Nyi latkozat a túlfizetésről

l.

Adóalany

1,.

Adóalany neve (cégneve)

2.

Adóazonosító jele:

:

m_tr-fT-l
rT-rT-l-m-m

3. Adószáma:

4. A túlfizetésvisszautalására

szolgáló pénzforgalmi számlaszáma:

llllll

l!. Nyilatkozat
1.

E
2. J
3. E

A túlfizetésösszegét később esedékes helyi iparúzésiadó fizetési kötelezettségre kívánom íelhasználni.

4. I

Atúlfizetésösszegéból

Nyilatkozom, hogy más adóhatóságnál nincs fennálló adótartozásom.
A túlfizetésösszegéből
késóbb esedékes helyi iparűzési adó

forintot kérek visszatéríteni, a fennmaradó összeget
kívánom felhasználni.

fizet-ési
kötelezettségre

forintot kérek visszatéríteni,
fforintot
ori ntot kérek
ké re k más adónembe_
adóne rn benin/hatóságnál
hatóságn ál nyilvántartott
nyi lvántartott lejárt
lej árt esedekesséqű köztartozásra átvezetni,
a fennmaradó osszeget később esedékes rpárűzési adó fi2etesi kötelezett§égre kívánom felhasználrii.

5. l-_] A túlfizetésösszegéből

forintot kérek más adónemben/hatóságnál
lvántartott ej árt esed é kessé g ű köztaítozág a átvezetn i,
a-fennmaradó Ósszeget későbíesedékesiparúzésiadó fi2etési kötelezettségre kívánom felhasználni.
nyi

6.

E

l

A túlfizetésteljes összegének visszatérítésétkérem.

lll. Más adónemben, hatóságnál nyilvántartott, lejárt esedékességű közlartozásra átvezetendó összegek
Sor- köztartozást nvilvántartó köztartozás
szám intézményme§nevezése
íaJtala

osszeg
(forint)

köztartozás h oz tartozó
pénzintézeiiszám aszám
l

lntézmény által
alkalmazott
ügyfél azonosító

szám

1

2
J

4
5

+H

az adőzó vagy képviselője (meghatalmazottja)
aláírása

,.H,.JELÚ BETÉTLAP

Ero

FIil. évben kezdődő adóévről alaz óröueÁr rözsÉol öruronMÁNyzAT
illetékességiterületénfolytatottállandóiszólóhelyi

_

önkorm ányzat

Önellenőrzési pótIék bevallása

l.

Adóalany

Adóalany neve (cégneve):
Adóazonosító jele:

-!_n

Adószáma:
I

+

H

azadózóva9yképüselőle(meghatalmazottja)

"l" JELÚ BETÉTLAP

a]az

öruronuÁruyznr

ÓPÖloeÁr KÖzsÉGl
. évben kezdődő adóévről
önkormányzat
illetékességi területén folytatott állandó jellegjj.
iparűzési
tevékenyséq
utáni
adókötelezettségről
szóló
helyi
'
ipariízési adóbeval lásho2
éves beszámolóiátaz lFRS-ek alapján készítő vállalkozó részére

l. Adóalany
Adóalany neve (cégneve):
Adóazonosító jele:
Adószáma:

ll.

Nettó árbevétel

(forintban)

iln. A Htv.40lC.
]., Nettó árbevétel
[2+7+8+9+].o

2s-z++zs1:

+

!t+ 12+ 13+L4+ L5+]!6+t7

+

L8+

§-a szerinti nettó árbevétel

t9+2o-2t-22-

2. Bevétel [3+4+5+6]:
3. Áruértékesítésből,szol gáltatásnyújtásból, jogd íj ból származő
árbevétel:

4. Beruházási szerződés alapján való szol gáltatásnyújtásból
származó árbevétel:

tr
tr
tr

tr

5. Más standardok által az lAS 18 szerinti árbevételként
elszámolni rendelt tételek:

6.

Me gszűnt

tevékenységből szár mazó árbevétel

:

7, Bevételt nem eredményező csere keretében elcserélt áru,
szolgáltatás értéke:

8, Sztv. szerint - nem számlázott - utólag adott (fizetendő)
szerződés szerinti engedmény:

9. Az lAS 18 standard ].1. bekezdés alapján bevételt csökkentő
kamat:

10. Az lAS ]-]. standard alapján a bevételt csökkentő kötbér:
].]-.

1_2.

A Htv. 52.

tr
tr
tr
tr
tr

§ 40. pontia szerinti közvetített szoloáltatásnak
megfelelő ügylet kerétébenközvetített szolgálátás bekerülési

eneKe:

tr

saját név alatt történt bizománvosi áruértékesítésszámviteli
törvény szerinti bekerülési értéke:

tr

ll,

Nettó árbevétel

(forintban)

lll7. A Htll. 40lC. §-a szerinti nettó árbevétel
13 Bevételt keletkeztető üoyletekhez kapcsolódó fedezeti

bevételcsökkentő

L4.

hatá§a:

ügylet l rr

ingbe adónál a lízinq-íutamidő
vetelés kezdeti közüetlen
ellenértéke:

15, Nem a szokásos tevékenység keretében keletkezett áruértékesítés,szolgáltatásnfUltas árbevételé: --1_6.

Uzletág-átruhílzás esetén az átadott eszközök
kötelezettségekkel csökkentett értékétmeghaladó ellenérték:

1_7.

Operatív lízingből származó árbevétel:

18, Ásványi ércek kitermeléséből szátmazó bevétel:
].9. IFRS 4. Biztosítási szerződések c. standard szerint
biztosítóként a biztosítási szerződésből kapotibeÜétel:
20. A Htv, 40/C. § (2) bekezdés m) pontja szerinti korrekció:

21, Jogdíjbevétel;
22. Felszolgálási

23.

d

íj árbevétele:

pz. adóhatósággal e.lszámolt jövedéki
adó, regisztrációs adó,
energiaa9|, az alkoholos itali terhelő népegé§zségügyi
termékadó összege:

23.1. A 23. sorbóljövedéki adó:
23.2. Regisztrációsadó:
23.3. Energiaadó:
23,4. Az alkoholos

italt terhelő népegészségügyitermékadó:

24. Bevételt keletkeztető ügyletekhez kapcsolódó fedezeti ügylet
bevételnövelő hatása:
25. Az.lFRS 11 szerinti közös megállapodás alapján
tevékenység nettó árbevétele -
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ll.

Nettó árbevétel

(forintban)

lll2. A H^t.40lD. §-a szerinti nettó árbevétel

1.

N

D
tr
tr

ettó árbevétel [2+3+4+5+6+7+8-9-10-11+ 72+ 73l.,

2. Kapott kamatok és kamatjellegű bevételek:
3. A kamatbevétel csökkentéseként azúzleíiévben elszámolt
íizetett, fizetendő dIak, jutalékok összegével:

!

4. A nyújtott szolgáltatások után az lAS ].8 szerint elszámolt
bevétel (kapotf, járó díjak, jutalék összege):

5.

inti pénzüovi instrumentum

tr

elért nyeőség, nyereségjellegű

zege:

6.

dónál a
nített követelés

tr

tartalmazó

7. Operatív lízingből származő árbevétel:
8. A nem a szokásos tevékenvséo keretében keletkezett
áruértékesítésből,szolgáltátásóyújtásból származó
bevétel:

9. Az adóalany által ráfordításként elszámolt kamat:
LO. Pénzüg,yi lízing.be adott, kereske_de]mi árunak nem
mInóSüló eszköz könyv szerinti értéke:
11. A saját követelés értékesítéséből
keletkezett, az üzleti

évben elszámolt nyereség összege:

12. Az |FRS

]_]_ szerintiközös
megállapodás
végzett tevékenység nettó árbévétble:

13.

Me

alapján

gszűnt tevéke nysé gből származó árbevéte

l:

É.
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ll.

Nettó árbevétel

(forintban)
ll/3. A Htv. 40lE. §-a szerinti nettó árbevétel

!

1. Nettó árbevétel [2+3+4+5+6+7+8+9-10-11 -I2-I3+74+I5\:

!

2. Kapott kamatok és kamatjellegű bevételek:
3. A kamatbevétel csökkentéseként azüzleti évben elszámolt
fizetett, íizetendő díjak, jutalékok összegévei:
4. A nyújtott szolgáltatások után az lAS 18 szerint elszámolt
bevétel (kapott, járó díjak, jutalékok összege):
5. Az lAS 32 szerinti pénzügyi instrumentum értékesítésével
elert nyereség, nyereségjellegű különbözet összege
:

6.

ingbe adónál a lízinq{utamidő
vetelés kezdeti közúetlen
ellenértéke:

8. A nem a szokásos tevékenyséq keretében keletkezett
áruértékesítésből,szolgáltátásÉyú]tásból származő bevétel

:

9. Díjbevétel:
10. A saját köVetelés értékesítésébőlkeletkezett, az üzleti évben

elszámolt nyereség összege:

LL. Az adóalany által ráfordításként elszámolt kamat:
12. Pénzügyi lízingbe adott, kereskedelmiárunak nem minősülő
eszköz könyv szerinti értéke:
13. A biztosítási szerződés szerinti szolgáltatások teljesítése

során elszámolt ráíoídítás:

L4. Az lFRS 11 szerinti közös megállapodás alapján
tevékenység nettó árbevétele:15.

M e

gszűnt tevékenysé g ből származő árbevétel

:
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7. Operatív lízingből származő árbevétel:
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lll. Eladott áruk beszerzési értéke
1. Eladott áruk beszerzési értéke
[2+3+4+5+6+7+8-9-10+11+12]

:

2, Kereskedelmi áruk értékesítéskornyilvántartott könyv szerinti
értéke:

A kereskedelmi áru beszerzési költségének meghatározása

során fiovelembe vett. a számvitelról szóló törvény szerlntl nem száínlazott - utólag kapott (1áró) engedmény-szerződés
szerinti összege:

A Htv. 4OlC, § (2) bekezdés a) pontjában említett csere

esetén a cserébé kapott készíei cséreszerződés szerinti
értéke:

5.
- pénzüovi lízinqbe adott, kereskedelmi árunak nem minősülő
esZt<oz"Élenzü§yi lízingbe adáskor meglévő könyv szerinti

értéke:

6. A Htv, 40/C. § (2) bekezdés e) pontia alapján az értékesített
termék (ingó, irigatlan) számvitelről-szóló förvény szerint
megállailítándó
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7. Nem a szokásos tevékenvséq keretében értékesítettáru,

könyv szerinti értéke:
telek vagy más ingatlan értékésítéskori

8.

eszerzésévelösszefüggő íedezeti ügylet
amellvel az lFRS-ek §Zerint az áru
ökkenteni kell:

9,

].O.

ezdés

ével összefüggő fedezeti ügylet
az lFRS-ek szerint az áru
ll:

LL. Az lFRS 11 szerinti közös megállapodás alaplán végzett
tevékenység nettó elábé;
12. Megszűnt tevékenysé gből származó elábé:
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1. |z_ anyag üzleti évben ráfordításként elszámolt
íelhasználáskori könyv szerinti értéke:

értékének
|gx:i:r§yetj,
ls_z_{1yijelrőlszól
káPott (áró) - nem
számlázott - szerzooes szerlntl
|?^aly.qg könyv szerinti
lAS 2 Készleték című standard 11.

az
lag

el9q9Te.!y1|ek minősülő kereskedelmi engedmények,
rabattok és hasonló tételek összege:

3.

összefüggő íedezeti üqvlet esetén az az
lFRS-ek szerint az anVág beszerzési

kell:
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k a ráfordításként elszámolt könw szerinti
lAS 2 Készletek című standard 35.
ítettek szerint saiát előál l ítású i noatlanok.

sépqk, berendezések alkotórészeXént ná§2náliár íá;;'"'''
ámelynek könyv szerinti értékéú
amelynek
értékéta saiát előállítású
Itasu lngatlanok,
inoatlanok.
gepek, berendezések bekerülési értékébenfiovelem6e
gyelembe vették.
vetté[
el össz_ejüggő

,el

fedezeti ügylet esetén az

az lFRS-ek szerint azánvaq bekerülési
megjelenítéskor)növelni ke-ll: -

6, Anyagköltség [1+2+g-+-5+7+8]:
7. Az lFRS 11 szerinti közös megállapodás alapján végzett
tevékenység anyagköltsége: "

6. Megszűnt tevékenységhez kapcsolódó anyagköltség:
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V. Közvetített szolgáltatások értéke

(forintban)

1. Az lFR.S-e,k szerint nem ügynökként közvetített
szolgáltatások értéke

2. LHY,40lC. §,(2),bekezdés
3, Közvetített szo
+.

l

g

áltatáso k

e)

é rté ke II+2+ 4+

5l:

Az lFRS 11 szerinti közös megállapodás alapián véqzett

tevékenység keretében közveíített'szoÍgaltátaaók-erie[Ó:

5, Megszűnt tevékenység során közvetített szolgáltatás értéke:
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a]az
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évben kezdődő adóévről
illetékességi területén folytatott állandó

oFöL
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és családi gazdaság adóalany tagjainak

Nyilatkozat

Alulírott ll. pont szerinti adóalanyok kiielentiük, hogy közös

őstermelői te

íe,.lá,a:riiü?réi$?il#á3!á§f9í/#ü:é§""'d"&3iJH!Jft§áö?Xi[i#Se%9?'á3Sl#'#i1?!ndelkező

1. Adószámmal rendelkező, családi gazdálkodó adóalany neve:

2.Adószáma,
1-.

Im-!_rT]

Adóalany neve:

2. Adóazonosító jele:
3. Aláírása (törvényes képviselőjének aláírása)

:

1. Adóalany neve:

2. Adóazonosító jele:
3. Aláírása (törvényes

1. Adóalany neve:

2. Adóazonosító jele:
3. Aláírása (törvényes képviselőjének aláírása):
*4-nél több adóalany
esetén egy másik ''J'' jelű lapot is ki kell tölteni!

h.'r"n

fTlJl

+H

ftr

."#:T:1;,r'"

a kÖzÖs Óstermelói igazolvánnyal rendelkezőii"li3!*x"k

l.

Oldalszám

azadózóva9yképüselőiea(meghatalmazottja)

Vl.

AlváIlalkozói teljesítés értéke

J.. Folytatódó

!

tevékenység során alvállalkozói teljesítésértéke:

tr

2. Megszűnt tevékenység során alvállalkozói teljesítésértéke:

tr

3, Alvállalkozói teljesítés értéke(I+2):
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VIl. Áttérési különbözet

(forintban)

tr
tr
tr
tr
tr

1. A Htv.40/J. § (1) bekezdés a) pont szerinti áttérési különbözet:

7.2. |N..1O/l...§.

(1) .nekezdés a) pont aa) alpont szerinti

aneresl KUlonDozet:

1.3.

|;|ty.

1oll

..§..(1)

Fekezdés a) pont ab) alpont szerinti

atteresl különbözet:

2. A Htv. 40/J. § (1) bekezdés b) pont szerinti különbözet:
2.1. A Htv. 40/J. § (1) bekezdés b) pont ba) alpont szerinti
különbözet:

2.2. A

trnT]

Htv. 40/J. § (1) bekezdés b) pont bb) alpont szerinti

különbözet:

3. Az áttérésikülönbözet

helység

összege
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az adőző vagy képviselője (meghatalmazottja)
aláírása

