
BEVAtLÁs
a helyi iparűzési adóról

óllandó jellegű iparűzési tevékenység esetén
Főlap

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

(Beny{itandó a székhely, telephely fekvése szerinti települési önkormányzat, fővárosban a fővárosi
önkormányzat adóhatóságához. )

I. Bevallás jellege

n 1.Evesbevallás

J z.Zarabevallás

! E. BlOtarsaságibevallás

! +. Naptári évtől eltérő üzleti évet választó adőzőbevallása

! s. Bvközben kezdőadőzőbevallása

! 6, Naptári évtől eltérő üzleti évet választó adőző áttérésének évéről készült évközi bevallása

J l. eszemélyi jövedelemadóról szóló törvény szerint mezőgazdasági őstermelő bevallása

! S. e Hfu. 37. § (2) bekezdés a) pontja alapján állandó jellegú iparűzési tevékenység géválőtevékenység
után benyujtott bevallás

! g. e kisadózó vállalkozás tételes adójának alanyaként benyujtott bevallás

! to. e Hfu. 39/E. §-a szerint mentes adóalanybevallása

! tt. önellenőrzés

[I. Bevallott időszak

III. A záró bevallás beq,újtásának oka

l 1. Felszámolás

D Z. Vegetszámolás

! r. ÁtalakoH,

l +. e tevékenység saját elhatározásból történő megszüntetése

! S. Hutórági megszüntetés

! O, PtOta.saságként működő társaság cégbejegyzés iránti kérelmének elutasítása vagy akérelem bejegyzés
előtti visszavonása

! z. srethely áthelyezése

f, S. reteptrely megszüntetése

! l. ngyrrerűsített vállalkozói adóalanyiság megszűnése

! tO. Egyeni vállalkozói tevékenység szüneteltetése

! t t. e kisadózó vállalkozások tételes adójában az adőalanyiság év közben való keletkezése

! tZ. e kisadózó vállalkozások tételes adójában az adőalanytság megszűnése
(a tevékenység megszüntetése nélkül)

! rr. e kisvállalati adóban azadőalanyiság megszúnése

! l+. e települési önkormányzat adórendeletének hatályon kívtil helyezése

! ts. EgueU:_
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IV. Bevallásbanszereplőbetétlapok ln !n lC DO !E !e !C !H

V. Adóalany

1. Adóalany neve (cégneve):

2. Születési helye:

3. Anyja sztiLletési családi és utóneve:

4. Adóazonosíó jele: rT-rI-rTm I n
város/község

közterület közterület jellege _ hsz. _ ép. _ lh. _ em. _ ajtó

6. Bevallást kitöltő neve: telefonszáma/e-mail címe:

Y|. Azadó alapjánakegyszerűsített meghatrároási módjátválasztóknyilatkozata

Az adőévre az adőalap egyszerűsített megállapítási módját választom:

l a) a személy jövedelemadóról szóló törvény szerinti átalányadózóként

l U) ., egyszerűsített vállalkozói adó alanyaként

I c) az adóévben 8 millió forintot meg nem haladó nettó árbevételű adóalanyként

! a) u kisvállalati adó hatálya a!átartozóadóalanyként



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. § (6) bekezdésének hatálya alá
nem tartozó adóalany esetén: "E" lap II/7. sor] együttes összege

3. Az alvállalkozói teljesítések értéke

4. Anyagköltség

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

6. Htv. szerinti - vállalkozási szintű - adóalap [1-(2+3+a+5)
vagy a Htv. 39. § (6) bek. alkalmazása esetén: ,,E" jelű lap III/11. sor]

7. A foglalkoztatás növeléséhez kapcsolódó adóalap-mentesség

8. A fo glalkoztatás 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 a|apján
(Htv. 39/C. §-a szerint)

12, Az önkormányzati rendelet szerinti adóköteles adóalap (10-11)

13. Adóalaprajutőiparűzési adó összege (12, sor x ....%)

14. Önkorm ányzatidöntés szerinti adókedvezmény
(Htv. 39/C. §-a szerint)

15. Az ideiglenes jellegű iparűzési tevékenység atán az adóévben
megíizetett és az önkorm ányzatnál levonható adóátalány összege

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

16, Az adóévben megfizetett űtdij7,So/o-ánaka
telepi,ilésre jutó összege [Htv. 40/A. § (1) bekezdés b) pontja szerint]

17 . Iparűzési adófi zetési kötelezettség [ 1 3 - ( 1 a+ 1 5 + 1 6) ]

18. Az önkormányzatra jutó adőátalány összege

19. Külfoldön létesített telephelyre jutó adóalap

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

(F0

tn[ilm[Ifl-fl,



VIII. Adóelőleg bevallása

1. Előlegfizetési időszak rT-n eu [-l r,o [-ll naptól

2. Első előlegrészlet

3, Második előlegrészlet

[I-[Il*llhól-[lnapg

Esedékesség Összeg (Ft)

tT-tl*Úho tT-]nap [n m m m ]]Tl,

[T-[Tl*ilho |-In.p m m m.T[llT|-|-l,

IX. Felelősségem tudatában kijelentem, hogy a bevallásban közölt adatok a valóságnak megfelelnek

év hó nupl-J 
az adőzőuugy kepuir.lője (meghatrt_.rottj")

aláírása

l, A jelen adóbevallást ellenjegyzem:

2. Adótanácsadó, adószakértő neve:

3. Adóazonosító szíma:

4. Bizonlwány/ igazoIvány száma:

5. |elölje X-szel:

! az adóhatósá$oz bejelentett, a bevallás aláírására jogosult állandó meghatalmazott

! meghatalmazott (meghatalmazás csatolva) Í

! adóhatósá$oz bejelentett pénzügyi képviselő



,,y'r' jelű betétlap
2o-évbenkezdődőadóévrőlalaz-önkormányzatilletékességi

területén folytatott ráülandó jellegű iparűzési tevékenység utáni
adókötelezettségről szóló h"ly, iparűzési adóbevalláshoz

vállalkozók nettó árbevételének a kiszámítása

I. Adóalany
1. Adóalany neve (cégneve):

2. Adőazonosító jele: m

II. A nettó árbevétel (F0

1.HtV.szerinti-vállalkozásiszintű_évesnettóárbevéte||2_3_4_5-6]fl-I.m.m.[t

2. A számiteli törvény szerinti nettó árbevétel

3. A társasági adóról és az osztalékadóról szóló törvény
szerinti jogdíjbevétel

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

5. Egyéb ráfordítások között kimutatott regisztrációs adó,
energiaadó összege

6. Felszolgálási díj árbevétele

nelyseg , 1, azagozovagyKepvlseloJe(megnatalmazoE)a)év hó nap --ol -- 
aláírása

C. O243-3O0l20l3. r. sz. - pátria Nyomda Zrt.



,,B" jelű betétlap
20_ évben kezdődő adőévről alaz önkormá nyzat illetékességi

területén folytatott állandó jellegű iparűzési tevékenység utáni
adókötele zettségr ől szóló h.ly, ip arűzési adób evalláshoz

Hitelintézetek és pénzügyi vállalkozások nettó árbevételének a kiszámítása

I. Adóalany
1. Adóalany neve (cégneve):

2. Adőazonosító jele: rT-rT-rT-n-!-il
II. A nettó árbevétel

l. Htv, szerinti - vállalkozási szintű - éves nettó
árbevétel |2+3 + 4+ 5 +6 +7 -s-9]

2. Kapott kamatok és kamatjellegű bevételek

3. Egyéb pénzigyi szolgáltatás bevételei

(Ft)

mffi[rtI[E[ff-l,
[E[rmffim[Tfl,

4.Nempénzngytésbefektetésiszolgáltatásnettóárbevételem.[I.m.m.m

5. Befektetési szolgáltatás bevétele

6. Fedezeti ügyletek veszteségének/nyereségének
nyereségj ellegű különbözete

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

8. Fizetett kamatok és kamatjellegű ráfordítások lilm[E[Imfff-l,
9.Pénzügyilízingbeadotteszközutáne1számoltelábém.m.m.til.[I

helység az adóző vagy képüselője (meghatalmazottja)
aláitása

hó nap

C.0243-30012013. r. sz. - pátria Nyomda zrt.



,,C" jelű betétlap
20_évben kezdődő adőéwől- al az önkormá ny zat illetéke s s é gi

területén folytatott állandó jellegű iparűzési tevékenység utáni
adókötele zettségről szóló h"ly, iparűzési adóbevalláshoz

Biztosítók nettó árbevételének a kiszámítása

I. Adóalany
1. Adóalany neve (cégneve):

2. Adőazonosító jele: m

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 mazó bizto sítástechnikai ráfordítások
(csak életbiztosítási ágnál) és az egyéb biztosítástechnikai
ráfordítások együttes összege

5. Fedezeti ügyletek nyereségének/veszteségének nyereségj ellegű
különbözete

6. Alapügyletek (fedezett tételek) nyereségéneldveszteségének
nyereségj ellegű különbözete

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

(F0

8.HtV.52.§22.pontc)aIpontjábanfog1altcsökkentésekt!].m.m.m

helység az adőző vagy képviselője (meghatalm azottja)
aláírása

ev hó nap

C, 0243-30012013. r. sz. - pátria Nyomda Zrt.



,,D" jelű betétlap
20 _ évben kezdődő adőéwől al az önkormá nyzat illetékességi

területén folytatott állandó jellegű iparűzési tevékenység utáni
adókötelezettségről szóló h"ly, iparűzési adóbevalláshoz

B efektetési vállalkozások nettó árbevételének a kiszámítása

I. A nettó árbevétel

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

5. Fedezeti ügyletek nyereségének/veszteségének nyereségjellegű
különbözete

6. Alapügyletek (fedezett tételek) nyereségéneVveszteségének
nyeresé gj ellegű különbözete

(F0

mm[Imm,

helység év hó "", 
az adőző vagy képv:::Pj:j**natalmazottja)

alatrasa

C.0243-30012013. r. sz. - pátria Nyomda zrt



,,E" jetű betétlap
2o-évben kezdődő adőévről al az önkormányzat

illetékességi területén folytatott állandó jellegű iparűzési tevékenység utáni

adókötelezettségről szóló helyi iparúzési adóbevalláshoz

Az eladott árukbeszerzési értéke és a közvetített szolgáltatások értéke figyelembe vehető

együttes összege, kapcsolt vállalkozás adóalapja

I. Adóalany: a Htv.39. § (6)

l. Adóalany neve (cégneve):,

bekezdése szerinti kapcsolt vállalkozá§ tn$u !

2. Adóazonosító jele: Adószáma: -!-il
II. A Htv. 39. § (6) bekezdésének hatálya alá nem tartozó vállalkozás esetén

1. Eladott áruk beszerzési értéke (elábé) összesen

2. Közvetített szolgáltatások értéke összesen

3,Azl.és2.sorbólaHtv.39.§(7)bekezdéseszerintiexportilrbevételhezkapcsolódó elábé
és közvetített szolgáltatások értéke. (500 M Ft-ot meg nem haladó nettó árbevételű
vállalkozónak nem keü kitölteni!)

4.Azl.sorbólaHtv.39.§(7)bekezdéseszerintiközfinanszirozásbantészesülő gyógyszerek
éItékesítéséhez kapcsolódó elábé. (500 M Ft-ot meg nem haladó nettó árbevételű
váülalkozónak nem kell kitölteni!)

5. Az l. sorból a Htv. 39. § (7) bekezdése szerinti ftildgázpiaci és villamosenergia-piaci ügyletek
elszímolása érdekében vásárolt és továbbértékesített, a számvitelről szóló törvény szerinti
eladott áruk beszerzési értékeként elszámolt fijldgáz és villamos energia beszerzési értéke.
(500 M Ft-ot meg nem haladó nettó árbevételű váüalkozónak nem kell kitölteni!)

6. A Htv. 39. § (a) és (5) bekezdése alapján (sávosan) megállapított, levonható elábé és közvetített
szolgáltatások értéke együttes összege (500 M Ft-ot meg nem haladó nettó árbevételú
vállalkozónak nem kell kitölteni!)

7. Figyelembe vehető elábé és a közvetített szolgriltatások értékének együttes összege flegfeljebb
500MFtnettó árbevételűadózóesetén:(l.+2.),500MFt felettinettó árbevételesetén:
(3.+4.+5.+6.) ]

lI Il lIlll
ll ll lllll
ll ll lllll

ll ll lllIl
lI Il lllll
lI Il lllll

III. A Htv. 39. § (6) bekezdésének hatálya alá tartozó kapcsolt vállalkozás esetén

l. A kapcsolt vrillalkozás adóalanyok összes nettó árbevétele

2. Kapcsolt vállalkozás adóalanyok által figyelembe vehető összes anyagköltség, alvállalkozói
teljesítések értéke, alapkutatás, alkalmazott kutatás, kisérleti 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. § (7) bekezdése szerinti export árbevételhez kapcsolódó összes elábé
és közvetített szolgáltatások értéke

6. A 3, sorból a Htv, 39, § (7) bekezdése szerinti közfinanszírozásban részesülő gyógyszerek
értékesítéséhez kapcsolódó elábé

7. A 3. sorból a Htv,39. § (7) bekezdése szerinti fóldgázpiaci és villamosenergia-piaci ügyletek
elszámolása érdekében vásárolt és továbbértékesített, a számvitelről szóló törvény szerinti
eladott áruk beszerzési értékeként elszámolt földgáz és villamos energia beszerzési értéke

8. A kapcsolt vállalkozásoknál a Htv. 39. § (a)-(5) bekezdése alapján (sávosan) megáIlapított,
levonható elábé és közvetített szolgáltatások értéke együttes összege

9. Kapcsolt vállalkozás tagiai rfltal összesen figyelembe vehető eladott áruk beszerzési értékének
és a közvetített szolgáltatások értékének egyiittes összege (5.+6.+7.+8.)

10. Kapcsolt vállalkozások összesített pozitív előjelű különbözete (adóalap) (1.-2.-9.)

11. Az adóalanyra jutó vállalkozási szintű adóalap [,,E" jelű betétlap III. /10. sor x (,,A'vagy

,,B"vagy,,C"vagy,,D"jelúbetétlap II/1,sor /,,E"jelűbetétlapIII./1.sor)]

ll ll lll lllll

helység év hó nap

C, 0243-30012013. r. sz. - Pátria Nyomda Zr1



,,F" jelű betétlap
20 _ évben kezdődő adőévről al az önkormányzat illetékességi területén folytatott

állandó jellegrű iparűzési tevékenység utáni adókötelezettségről szóló helyi iparűzési adóbevalláshoz

A vállalkozási szintű adóalap megosztása

I. Adóalany
1. Adóalany neve (cégneve):

2. Adóazonosító.iele: lI lI Adószáma: -!-n
lL Az alkalmazott adóalap-megosztás módszere

1. Személyi jellegű ráfordítással arányos

2. Eszközérték-arányos

! r. O rr.'. ormú melléklet 2.3 pontja szerinti megosztás

! U. O rr. 
'. 

o*ú melléklet 2.4.1 pontja szerinti megosztás

! r. O rr. U. o*ú melléklet 2.4.2 pontja szerinti megosztásL_-] 3. A Htv. 3. szrirnú melléklet 2.1 pontja szerinti megosztás

! n, O n*. 
', 

oámú melléklet 2,2 pontja szerinü megosztás

III. MegosztrÁs

1. A vállalkozás által az adóévben - a Htv. melléklete szerint -
figyelembe veendő ószes személyi jellegu úfordítás összege

2. Az 1. sorból az önkormtínpat illetékeségi területén foglalkoztatottak után az adóévben

- a Htv, melléklete szerint - figyelembe veendő személyi jellegű ráfordítás összege

3. A vállalkozásnak az adóévben a székhely, telephely szerinü településekhez tartozó

- a Htv, mellék]ete szerinii - összes eszközérték öszege

4. A 3. sorból az önkormrányzat illetékességi területén figyelembe

veendő - a Htv. melléklete szerinti - eszközérték öszege

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

végső fogyasztók részére történő értékesítésből szárnazó összes szárnviteli törvény szerinti nettó árbevétele

6. Az 5. sorból az egyetemes szolgáltató, villamosenergia- vagy ftildgázkereskedő

villamos energia vagy földgáz végső fogyasztók részére történó értékesítésből származó, az önkormáryzat

illetékességi területére jutó, számviteli törvény szerinti nettó árbevétele

7. Villamosenergia-elosztóhálózati engedélyes és földgázelosztói

engedélyes esetén az öszes végső fogyasztónak továbbított

villamos energia vagy ftildgáz mennlsége

8. A 7, sorból a villamosenergia-elosztóhálózati engedélyes

és fiildgázelosztói engedélyes esetén az önkormányzat illetékességi teriiLletén

lévő végsó fogyasztónak továbbitott villamos energia vagy földgáz mennyisége

9. Az építőipari tevékenységből (Htv. 52, § 24. pont) származó, számviteli törvény szerinti értékesítés

nettó árbevétele és az adóév utolsó napján fennálló, épíóipari tevékenységgel öszeíüggésben

készletre vett befejezetlen termelés, félkész termék, késztermék értéke egyiittes összege

10. A 9. sorból az önkormányzat illetékeségi területén a Htv, 37. § (3) bekezdés szerint

létreltitt telephelyre jutó összeg

t 1 , A vezeték nélkiili távközlési tevékenységet végző vállalkozó

távközlési szolgáltatá$ igénybe vevő előfuetóinek száma

12, A 1 l. sorból az önkormányzat illetékeségi teriiLletén található, számlázási cim szerinti

vezeték nélküli távközlési tevékenységet igénybe vevő előflzetők száma

13. A vezetékes távközlési tevékenységet végző vállalkozó

vezetékes távközlési tevékenység szolgáltatási helyeinek száma

14. A 13. sorból az önkormányzat illetékeségi területén található

vezetékes szolgáltatási helyeinek száma

15. A vezetékes távközlési tevékenységet vé gző villakozó vezeték nélküli

távközlési szolgáltatást igénybe vevő elófizetőinek száma

16. A 15. sorból az ónkormányzat illetékeségi területén található számlázási cím szerinti

vezeték nélküli távközlési tevékenységet igénybe vevő előfrzetők száma
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