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BEVALLÁS
a helyi iparűzési adóról

állandó jell egű iparuzési tevékenység esetén
FoLAP

2018. évben kezdődő adőévtől a/ az;ii".üöii'ir,"iríff iffo*u"r'*
I. BevaIIás j

l. t] Érres bevallás

2. J Zarobevallás

3. fJ Elotarsasági bevallás

4. D Naptári évtől eltérő üzleti évetválasztő adőzőbevallása

5, ! Éu közben kezd,ő ad,őzőbevallása

6, ! NaPtári évtől eltérő üzleti évetválasztő adőzőáttérésének évéről készült évkc;zi bevallása

7, tr a személYi jÖvedelemadóról szóló törvény szerinti mezőgazd,asági őstermelő bevallása

8, l a Htv. 4l § (8) bekezdés alapján,közös őstermelői igazolványban ad,ószámmal
rendelkező ő stermel ő (ad,ő ző), c sal ádi gazd,álko d,ó b eval l ása

g, l a Htv. 37 - § (2) bekez dés a) pontja és a (3) bekezdés alapján adóévben állandó jellegű
iparűzési tevékenységgé váló tevékenység után benyújtott bevallás

10, ! a kisadózó vállalkozástételes adójának alanyaként benyújtott bevallás

l l. D a Htv. 39/E, §-a szerint mentes ad,őalany bevallása

12. ! a Htv. 39lF. §-a szerint mentes adóalany bevallása
(Az adóelőnY de mininlis támogatásnak minősiil, melynek igénybevétetéhez nyilatkozat kimlftse és az aclóhatóságrészére történő megküldése is szükséges!)

13, ! Önellenőrzés

il. Bevallott időszak

eV

eV

hó

hó
naptól

napig



ilI. Zárő bevallás

1. ! Felszámolás

2. fl Végelszámolás

3. ! Kéry.rertörlés

4. D adOszam törlése

5. ! Átalakulás, egyesülés, szétválás

6, ! e tevékenység saját elhatérozásból történő megszüntetése

7. D HutOsagi megszüntetés

8, f] Elota'saságként műkÖdő társaság cégbejegyzés iránti kérelemnek elutasítása vagy akérelem bej egyzés előtti visszavonása

9, ! Srekhely áthelyezése

10. ! Telephelymegszüntetése

l 1, D Egysrerűsített vállalkozói adóalanyiság megszűnése

12. ! Egyeni vállalkozőitevékenység szüneteltetése

1 3, ! A kisadózó vállalkozások tételes adójában az adőalanyiság év közben való keletkezése

14. ! A kisvállalati adóban az ad,őalanyrság megszűnése

l5, ! a telepÜlési Önkormány zat adőrend,eletének hatályon kívül helyezése

16. ! Egyéb:

IV. A bevallásban szereptő betétlapok

a! g! cD ol p! en cD H! rl l!



v.

1.

2.

a

4.

5.

6.

7.

8.

9,

10.

Adóalany

Adóalany neve (cégneve):

Születési helye: város/község

Születési ideje: _ év hó nap

Anyja születési családi és utóneve:

Adóazonosítójele: ! ! ! ! n n ! tr ! n
Adószáma:

Székhelye,

DDtr!!nDl-n-n!
lakóhelye: város/község

közterulet köztenilet jelleg _ hsz. _ ép. lh. em. _ajtó.
Az adóbevallást kitöltő neve (ha az nem azono s az adőalannyal):

Telefonszáma:

E-mail címe:

VI. Az adő alapjának egyszerűsített meghatározási módját választók nyilatkozata
Az adőévre az adőalap egyszerűsített megállapítási módját választorn:

a) D a sremély jövedelemadóról szóló törvény szerinti átalányad,őzőként

b) J az egyszerűsített vállalko zői ad,ó alanyaként

c) E a 8 millió forintot meg nem haladó nettó árbevételű adóalanyként

d) ! a kisvállalati adó hatálya alátaftoző adóalanyként

VII. Az adő (a 29. sor kivételévelforintban)

1 A Htv. szerinti - vállalkozási szintű - éves nettó
árbevétel (ré szletezése külön lapon találhatő) :

2. Eladott áruk beszer zési értékének, közvetített
szolgáltatások érlékének figyelembe vehető (a Htv.
39. § (6) bekezdésének hatálya alá nem tartoző
adóalany esetén: ,,E" lap IIl7. sor) együttes összege:

3. Az a|vállalkozói teljesítések érléke:

4. Anyagköltség:

5. Al apkutatá s, alkalmazo tt kutatás, kí s érl eti fe.i 1 e szté s
adóévben elszámolt közvetlen költsége:

6. Htv. szerinti - vállalkozási szintű - adőalap
LQ-Q+3+4+5) vagy a Htv. 39. § (6), (10) bekezdés
alkalmazása esetén: ,,E" jelű lapIII111. sor]:

7. Szokásos piaci árra való kiegészítés miatti korrekció
(+,-)*:



8. Az IFRS-t alkalmaző vállalkozóknál azl jelű
VII. pontjának 1. pontja vagy VIIL pontjának
szerinti áttérési különbözet összege (+,-)*

frészletezése az I íelű betétlapon találhatól:

betétlap
1. pontja

9. Az IFRS-I alkalmaző vállalkozőnál számviteli
önellenőrzési különbözet (+,-)* :

10. A foglalkortaás növeléséhez kapcsolódó
adóalap-mentesség:

11. A fo glalkoztatás csökkentéséhez
kapcsolódó adóalap-növekmény :

12. Konigált Htv. szerinti - vállalkozási szintű - adőalap
[6+7+8+9-10+I lJ:

13. Az önkormányzat illetékességi területére
jutó - a 12. sorban lévő adóalap megosztása szerinti
települési szintű adőalap :

14. Adómentes adóalap önkormányzati döntés alapján
[Htv. 39/C. § (2) bekezdése szerintl:

15. Adómentes adóalap önkormányzati döntés alaplán
lHtv. 39lC. § (4) bekezdése szerintl:

16. Az önkormányzati rendelet szerinti adóköteles adóalap
(1 3- la-1 5):

17. Adóalapra jutó iparűzési adó összege
(16. sor x1,7 oÁ):

1 8. Önkorm ány zati döntés szerinti adókedvezmény

[Htv. 39lC. § (2) bekezdése szerint]:

1 9. Önkorm ány zati dönté s szerinti adókedvezmény

[Htv.39lC. § (4) bekezdése szerint]:

Az ideiglenes j ellegű ipanizési tevékenysé g után az
adó évben me gfi zetett é s az önkorm ány zatnáI levonható
adőátalány összege [Htv.40/A. § (1) bekezdés a) pontja
szerint-l:

20.

2L A ráfordításként, költségként az adóévben elszámolt
belftrldi íjtdij 7 ,5 

oÁ-ának a településre jutó összege
lHtv. 40/A. § (1) bekezdés ó) pontia szerintl:

22. A ráfordításként, költségként az adóévben elszámolt
külfrldi űtdíj 7,5 Yo-ának a településre jutó összege
iHtv. 40/A. § (1) bekezdés b) pontia szerintl:

23. A ráfordításként, költségként az adóévben elszámolt
űthasznáIati dij 7,5 oÁ-ának a településre jutó összege
lHtv. 40/A. § (1) bekezdés b) pontja szerintl:
Az önkormányzati döntés szerint aváIlalkoző az
adóévben elszámolt alapkutatás, alkalmazott kutatás
vagy kísérleti fejlesztés közvetlen költsége l}oÁ-ának
településre iutó hányada lHtv. 40lA. § (3) bekezdésel:

24.

25. Az ipanízési adófizetési kötelezettség
[17-(1 8+ 1 9+ 20+ 2 1 + 2 2 + 23 + 24)I :

26, Az önkormányzatra jutő adőátalány összege:

27. Külföldön létesített telephelyre jutó adóalap:
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28, Az adóévben megfizetett űtdi 7,5oÁ-a:

29, A foglalkoztatás növeléséhez kapcsolódó létszám-
növekmény (foben kife.i ezett adat) :

* Negatív érték esetén az előjelet a számgdat előtt kelt felttintetni!

VIII. AdóelőIegekbevallása

1. Előlegfizetési időszak:

nlll év !! no Il naptól

2. Első előlegrészlet. Esedékesség:

2.1. Összeg (forintban):

3. Második előlegrészlet. Esedékesség:

3.1. Összeg (forintban):

! n hó f]fJ napig

!n hó !D ,,up,

!n!! eu

!![]! e"

nn!! o" l ! hó f]D nup.

Ix. Felelősségem tudatában kijelentem, hogy a bevallásban szereplő adatok a valóságnak
megfelelnek.

D!!n
év

!n
hó

Dtr
naphelység az adőző vagy képviselője

(m e ghatal m azotíj a) aláír ása
Ha az adóbevallá,st az adózó hellleít annak képviselője (meghatalmorottio1
nyújtja be, jelalje X-szel*:

Ű n, önkormány zati ad,őhatósághoz bej elentett, a bevallás aláírására
jogosult állandó meghatalmazott

! Megha talmazott (meghatalmazás csatolva)

J l, önkormány zati adőhatósághoz bej elentett pénzügyi képviselő
*A NAV úüán benyújtott bevallás esetén. nem kell lelölni.

1. Jelen adóbevallást ellenjegyzem:

2. Adótanácsadó, adó§zakértő neve:

3. Adóazonositő száma:

4. Bizonyítvány, igazolvány száma:



,,A" JF,LŰ BETÉTLAP

20 l 8. évben kezdődő adőévrőI aJ az önkormányzat illetékességi területén
folytatott állarrdó jellegű ipar-uzési tevékenység utáni adókötelezettségről szoló helyi

ip aruzési adóbevall áshoz

Vállalkozók nettó árbevételének kiszámítása [éves beszámoló ját a számviteli törvény szerint
készítő adóalany es etén]

I. Adóalany

Adóalany neve (cégneve) :

Adóazonosítójele: n tr ! n n ! ! n D !
Adószáma: n ! ! n n D D tr-!-! !

il. Nettó árbevétel (forintban)
1 Htv. szerinti - vállalkozási szintű - éves nettó árbevétel

[2-3-4-5-6-U:
2. A számviteli törvény, azSzja. törvény hatátyaalá

tarto ző v állalko ző ko mp enzác i ó s fe 1 árral nö ve 1 t
ellenérték szerinti nettó árbevétel:

3. Jogdíjbevétel:

E gyéb szol gáltatások értékeke"@
ráfordítások között kimutatott jövedéki adó összege:

4.

5. Egyéb ráfordítások között kimutatott regisztrácós adó,
az alkoholos italok utáni népegészségügyi termékadó
összege:

5.]. Az 5. sorból a regisztrációs adó:
5.2, Az 5. sorból az alkoholos italok utáni népegészségügyi

terméktdó:

6. Felszolgálási díj árbevétele:

Főtevékenységként sporttevékenységet végző, a Sport
tv. szerinti sportvállalk ozás nettő árbevételt c sökkentő
tétele*:

7.

*AHtv.52.§22.ponti)alpontjaszerinti(,,A',jelűbetétlctpll.,i7.sora)nettóárbevételcsökkentés*in,,M
választósa szerint az Európai L]nió miíkötléséről szóló s:er:ődés 107. és ]08 cikkének ct csekély ur;;;;í;",;;;;",aiűr'"rria
alkalmazásaról szóló 20]3. december tB-i t107/20]3/EL| bizottsági renclelet h továbbiakbar. ,rnieÍ1, árrrngri tdmogatásokról szóló
rendelet) szabálllai,-al Összhangban, vagy a Szerzőclés ]07. és 108. cikke alkalmazásában bi:orylos íá'nlclgatósi kategóriáknak a belső
Piaccal ÖsszeegYezÍethetŐ,'é ry'ilvánításáról szóló,20}1. június 17-i 65],'20 11t'E,Ll, bi:ottságí ren"delet rui't tsz.,2011.6 26., t. o.), ésaz azt módosítÓ, a 65]i2014/ELi rendeletnek a kikötői és rept|ilőtéri. inírastruktlirákra irinyttló tcímogatás, ct kulnirát és a kulturális
ÖrÖlcég megőrzését előmozdító íótmogatásra és a sportlétesítményekre és mttltfunkcionális szabádiclős léresítményekre nvtijtott
támogatásravonatkozó bejelentési határértékek, tovabbá ct legktilső régiókban bi:tosított regionális mííkaclésí támogatdsi pro§rimok
tekintetében, Yalamint a 702120]1/ELi rendeletnek a tántogathati kaltsagek osszegéiák meghaíározósct tekintetében történőmódosításáról szólÓ,2017. június l1-í 20]7i1()84iEU bizottsá§ rendelet uL7 t56., zotz.o.zo., i. o.) szerinti, sportléíesítményekre
nYttjtott műkÖdési íámogatásnak nlinőslil. A támogatás igém,bel,ételéről e beval!ásban nvilatko:ni kell!
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II/A. Nyilatkozat

Nyilatkozom, hogy a Htv. 52. § 22, pont i) alpontja szerinti (,.A" jelű betétlap II./7. sora) nettó
árbevétel c sökkenté s miatti adó c sö kken é st v áIasztás om szerint

l a csekély összegű támogatásokról szóló rendelettel vagy

J a Szerződés 107. és l08. cikke alkal mazásábanbizonyos támogatási kategóriáknak a belső
piaccal összeegyeztethetővé nyilvánításáről szólő.2O14.június 17-i 651l20l4lEU bizottsági
rendelet hatályos szabályaival, különösen 55, cikkével

helység
nn!! Dn !tr

év hó nap az adőző vagy képviselője
m e gh atal m azotti a\ al áír ás a

veszem 1
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2018. évben kezdődő adőévről alaz önkormányzat illetékességi területénfolytatottállandójellegűipa..i'@iadóköte1ózettségrőlszólóhe1yi
iparűzési adóbevalláshoz

,,B,,JELŰ BETÉTLAP

ettő árb evételén ek kiszámítás a

I. Adóalany

Adóalany neve (cégneve):

Adóazonosítójele: fl I D I ! ! ! n n I
Adőszáma: ! I D I ! tr D D -D - D I

Htv. szerinti - vállalkorási rri.rffi
2+3+4+5+6+7-8-9

2. Kapott kamatok és kamatjellegű bevételek:

3. Egyéb pénzügyi szolgáltatás bevételei:

Nem pénzügyi és befektetési szolgáltatás nettó
árbevétele:

5. Befektetési szolgáltatás bevétele:

Fedezeti ügyletek nyereségének/v-srtesegének
nyereségj ellegű különbözete :

Alapügyletek (fedezett tételekJ
nyereségéneVveszteségének nyereségj ellegű
különbözete:

8. Fizetett kamatok és kamadellegű ráfordítások:

9, pénzügyi lízingbe adott eszközutánelszámolt etábé:

!!nn trD !n
év hó nap az adőző vagy képviselője

(m e gh atalm azotti a) aláír ása



,,C" JF,LŰ BETETLAP

20l8. évben kezdődő adóévről alaz önkormány zat 1lletékes s é gi terül etén
folytatott állandójellegű iparűzési tevékenység utáni adókötelezettségről szolÓ nelyi

iparűzési adóbevalláshoz

Biztosítók nettó árbevételének kiszámítása

I. Adóalany

Adóalany neve (cégneve):

Adóazonosítójele: n ! n n n ! ! D n n
Adószáma: n D D ! fJ D D n-n-D !

il. Nettó árbevétel
(forintban)

1 Htv. szerinti - vállalkozási szintű - éves nettó árbevetel
[2 "3-1.5-6,'-8J;

2. Biztosítástechnikai eredmény:

3. Nettó működési koltség:

4. B e fekt eté s ekb ő l s zárm azó bizto sításte chni kai
ráfordítások (csak életbiztosítási ágnál) és az egyéb
biztosítástechnikai ráfordítások együttes összege:

5. Fedezeti ügyletek nyereségének/veszteségének
nyereségi elle gű különbözete :

6. Alapügyletek (fedezett tételek)
nyereségének/veszteségének nyeresé gj elle gű
különbözete:

7. Nem bizto sítási tevékenység bevétele, befektetések
nettó árbevétele, a Htv. 52. § 22, pont c) alponíja
szerint egyéb növelő tételek:

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

helység
trlnl nn nl

év hó nap az adőző vagy képviselője
( me ghatal m azoítj a) aláír ás a



,,D,, JELŰ BETÉTLAP

201 8. évben kezdődő adóévről a|az, önkormányzat illetékességi területén
folytatott állandó jellegű iparűzési,,tevékeniuség utáni adókötelezettségről szóló helyi

iparűzési adóbevalláshoz

Befektetési vállalkozások nettó árbevételének kiszámítása

I. Adóalany

Adóalany neve (cégneve):

Adóazonosítójele: tr tr D D D tr ! ! D l
Adószáma: I l ! l ! D l D-I-I n

II. Nettó árbevétel
(forintban)

1. Htv. szerinti - vállalkozási szintű - éves nettó árbevétel
[2+3+4+5+őJ,

2. Befektetési szolgáltatási tevékenysé g bevételei :

3. Nem befektetési szolgáltatási tevékenység bevétele:

4. Kapott kamatok és kamatjellegű bevételek egytittes
összege:

5. Fedezeti ügyletek nyereségének/ veszteségének
nyeresé gi ellegű különbözete :

6. Alapügyletek (fedezett tételek)
nyereségéneVveszteségének nyereségj ellegű
különbözete:

helység
nDDn nn !n

év hó nap az adőző vagy képviselője
(m e gh atal m azottj a) aláír ás a

l0



I. Adóalany

A Htv. 39. § (6), (10) bekezdés szerinti kapcsolt vállalkozds tagja: J
Adóalany neve (cégneve):

Adóazonosítójele: n n n n n n n n n !
Adőszáma: ! ! n n l n ! ! -! - ! n

o,E" JELŰ BETÉTLAP

2018. évben kezdődő adőévről a]az önkormányzat illetékességi területén
folytatott állandőjellegű iparűzésitevékenység utáni adókötelezettségről szóló helyi

ip arftzé si adób eval l áshoz

Az eladott áruk beszerzési értéke és a közvetített
szolgáltatások értéke figyelembe vehető együttes összege, kapcsolt válla|kozás adóalapja

il. A Htv.39. § (6), (10) bekezdésónek batáIya aIá nem tartozőváI|alkozás esetén

1. Eladott áruk beszerzési értéke (elábé) ö§szesen: l

2. Közvetített szolgáltatások értéke összesen :

a
J. Az 1. és 2. sorból a Htv. 39. § (7) bekezdése szerinti

export árbevételhez kapcsolódó elábé és közvetített
szolgáltatások értéke (500 M Ft-ot meg nem haladó
nettó úrbevételű vállalkozónak nem kell kitölteni!);

4. Az 1. sorból a Htv. 39. § (7) bekezdése szerinti
közfinansz írozásban részesülő gyógyszerek
éftékesítéséhez kapcsolódó elábé, vagy dohány
kiskereskedelmi-ellátónál a dohány bekenilési értéke
(500 M Ft-ot meg nem haladó nettó árbevételű
vdllalkozónak nem kell kitöltení!) ;

Az 1. sorból a Htv. 39. § (7) bekezdése szerinti
foldgázpiaci é s vi l lamo senergia piaci ü gyl etek
elszámolása érdekében vásárolt és továbbértékesített, a
számvitelről szóló törvény szerinti eladott áruk
beszerzési értékeként elszámolt ftldgáz és
villamosenergia beszerzési értéke (500 M Ft-ot meg nem
haladó nettó úrbevételű vóllalkozónak nem kell
kiíölteni!):

5.

A Htv. 39. § (4) és (5) bekezdése alapján (sávosan)
megállapított, levonható elábé és közvetített
szolgáltatások értéke együttes összege (500 M Ft-ot meg
nem haladó nettó drbevételű vúllalkozónak nem kell
kitöltení!):

6.

Figyelembe vehető elábé és aközvetített szolgáltatások
értékének együttes összege [legfeljebb 500 M Ft nettó
árbevételű adózó esetén: (] +2), 500 M Ft feletti nettó
árbevétel esetén: (3 + 4 + 5 + 6)J :

7.

l1



helység
!n!! Dl ntr

év hó nap az adőzó vagy képviselőie
m e gh atalm azottj a) aláir ás a

[I. A Htv. 39. § (6), (10) bekezdésének hatálya alá tartoző kapcsolt vátlalkozás esetén
(forintban)

A kapcsolt vállalkozás adóalanyok összes nettó
árbevétele:

1

A kapcsolt vállalkozás adóalanyok által figyelembe
vehető ö s sze s anyagkö lts é g, alv állalkozői telj e sítések
értéke, al apkutatás, alkalmazott kutatás, kí s érl et i
fejlesztés adóévben elszámolt közvetlen költsége :

2.

A kapcsolt vállalkozás adóalanyok összes eladott áruk
beszerzési érléke:

a
J.

A kapcsolt vállalkozás adóalanyok összes közvetített
szolgáltatások értéke:

4.

A 3. és 4. sorból a Htv. 39. § (7) bekezdése szerinti
export árbevételhez kapcsolódó összes elábé és
közvetített szolgáltatás ok értéke :

5.

A 3, sorból aHtv.39. § (7) bekeffi
kö zfi nansz ir ozásban részesül ő gyó gyszerek
értékesítéséhez kapcsolódó elábé, vagy dohány
ki skere skedelmi - ellátó4 ál a dohány bekenil ési értéke :

6,

7. A 3. sorból a Htv. 39. § (7) bekezdése szerinti
foldgázpiaci és villamos energia piaci ügyletek
elszámolása érdekében vásárolt és tovább érlékesített, a
számvitelről szóló törvény szerinti eladott áruk
beszerzési érlékeként elszámolt földgáz és villamos
ener8ia beszerzési értéke:

8. A kapcsolt vállalkozásoknál a Htv. 39. § (4) és (5)
bekezdése alapj án (sávosan) megállapított, levonható
elábé és közvetített szolgáltatások értéke együttes
összege:

9. A kapcsolt vállalkozás tagai által összesen íigyelernbe
vehető eladott árukbeszerzési értékének és a közvetített
szolgáltatások értékének együttes összege [5 +6+7 +8l :

A kap c s o lt v állalko zások ö s s ze s ít ett p o zitív el őj e lű
különbözete (adóalap) P -2-9J :

10.

1 Az adő alanyra j ut ó v állalko zási s z i ntű ad ó al ap
[,,E" jelű betétlap III. /10. sor x (,,A" vagy ,,B" vagy
,,C" vagy ,,D" jelű betétlap II/], sor :,,E".jelű betétlap
III./1. sor)J:

1.

12



,,F,, JELÚ BETETLAP
2018. évben kezdődő adőévről alaz Ánl

A vállalkozási szintű adóa

W,űtr"@iffitrHfilJd§i3::á'J:;:"'"
ip arűzési adó beval l ásho z

Adóalany neve (cégneve):

Adóazonosítójele: ! ! n l ! [ ! ! ! !
Adőszáma: ! D ! ! ! ! ! n- D- n n

Az alkalm azott adóalap megosztási módszere

l ' l A Htv, melléklet 1,1, Pontja szerinti személyi;ellegű ráfordítássa, u.unro**
2, ! A Htv. melléklet 1.2. pontjaszerinti eszközérlék arányos megosztás
3. ! A Htv. melléklet 2.1. pontjaszerinti megosztás

4. ! A Htv. melléklet 2.2. poníjaszerinti megosztás

5. D A Htv. melléklet 2.3, pontjaszerinti megosztás

6. D A Hfu. melléklet 2.4.1. pontja szerinti megosztás

7. ! A Htv. melléklet 2 .4.2. pontjaszerinti megosztás

(A 7-8. és a ] ]-]6. ,corok kivételével

Avállalkozás által
yíI2! ; ! :lel 

embeveendő ö ssze s személyi j el le gű

szerint - figyelembeveendő személyi jellegű ráfordítás

Az l. sorbót a
foglalkoztatottak után az adőévben - a Htv. melléklete

A vállalko zásnakÁz aűwben székhely. telephelyszerinti településekhez taríozó a Htv. melléklete
szerinti - összes eszközérték
A 3. sorbő| az önkormányzat
figyelembeveendő a Htv.

illetékességl ten;teten
melléklete szerinti

Egyetemes

Pl19*i:,-.|:9", uill1:9.:lergia valy földgáz végsőfogyasztők részére történő erter...itárüár"":rűil;
Qsszes számviteli törvény szerinti nettó árbevétele:
Az 5. sorból ur O

iutó számviteli törvény szeráti nettó árbevetele:

13



fogyasztónak továbbított villamosenergia vagy földgaz

Villamosenergia-elosztő hálőzati engedelyes es
ftildgázelosztói engedélyes esetén az összes végső

8. A 7. sorból az önkormányzat illetékességi tertiletén 1é.rő
végső fogyasztónak továbbított villamosenergia vagy

Az épitőipari tevékenységből [Htv. 52. § 24. pontja]
szár,rnaző, számviteli törvény szerinti értékesítés nettó
árbevétele és az adőév utolsó napján fennálló, építőipari
tevékenységgel összefiiggésben készletre vett
befejezetlen termelés, felkésztermék, késztermék értéke

i0. A 9. sorból azönkotmányrat@
Hty.37. § (2) bekezdés b) pont és (3) bekezdés szerint

iött telephelyre iutó
lL A vezeték nélküli távközlési t"rrekenyseget uegó

v állalko ző távkö z l é s i szol gált at ás t i gényb e vevő
előfizetőinek száma:

12. A11. sorból az önkormányzat@
találhatő számlázási cím szerinti vezeték nélküli
távközlési tevékenyséset i vevő előfizetők száma:

13 . A vezetékes távközlési tevéke"r@
vezetéke s távközl é si tevékeny s é g szol gáltatás i h e lye inek
száma:

14. A 13. sorból az önkormánvzat illetékességi területén
találhatő vezetéke s szo l

15. A vezetékes távközlési tevékenységet iégrő 
"állalkorővezeték nélküli távközlési szolgáltatást igénybe vevő

előfizetőinek száma:
1 6. A l 5. sorból az önkorm ányzatilletekessegi tertileterr

találhatő számlézási cím szerinti vezeték nélküli
t igénybe vevő előfizetőkszáma:

n!n! n! n!
év hó nap az adőző vagy képviselője

l4
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,,I,, JELŰ BETETLAP

2018. évben kezdődő adőévről alaz önkormány zat illetékes sé gi terül etén
folYatott állandó jellegű iparuzési tevékenység utáni adókötelezettsógről szóló hélyi

ip arűzési adób eval l ásho z

éves beszámolóját az IFRS-ek alapján készítő váIla|koző részére

I. Adóalany

Adóalany neve (cégneve):

Adóazonosítójele: ! I ! ! ! n ! tr l !
Adőszáma: D ! ! ! ! ! D ! - tr -D tr

II. Nettó árbevétel (forintban)

, -r" r,-;rr, "
I

[2+3+1+5 +6+7+8+9+ ] 0+ ] ] + ] 2+ ] 3 + ] 4+ 1 5 + 1 ő+ 1 7 l
I

_ 18-19-20-2 1-2214!2!J 
l

2. Bevétel IFRS 15 szerint:

Más standardok által az IFRS i 5 szerinti árbevételkerrt
elszámolni rendelt tételek:

4. Megszűnt tevékenysé gből származő árbevétel:
5. Bevételt nem eredményező csere keretében elcserélt

áru, szolgáltatás értéke :
6. Sztv. szerint * nem számléuott- utólag adott (frzetendo)

szerződés szerinti engedmény:
7. Az IFRS 15 standard 60-65. bekezdés alapjánelszámolt

kamat:
8. Az IFRS 15 standard 51. bekezdés alapján a bevételt

csökkentő kötbér:
9. A Htv. 52. § 40. pontja szerinti kör"etített srolgáltaásna]

megfelelő ügylet keretében
közvetített s?olgáltatás bekerülési értéke :

10. Saját név alatttörtént bizományosi áru-érlékesítés
számviteli törvény szerinti bekerülési értéke:

1 1. Bevételt keletkeztető ügyletekhez kapcsolódó fedezeti
ügylet bevételcsökkentő hatása:

12. Pénzngyilízing esetén alízingbe adőná| alízing-
futamidő kezdetekor meg| elenített követelés kezdeti
közvetlen kö ltségeket nem tutalmazó el lenértéke :

13. Nem a szokásos tevékenység keretében keletkezett
áruértékesítés, szolgáltatásnyúj tás árbevétele :
U zletág- átruházás e s etén az étt adott e s zk ö zö k
kötelezettségekkel csökkentett értékét me ghaladó
ellenérték:

14.

18



1 5. Operatív lízingből származő árbevétel:

16. Az IFRS 15 Vevői standard 70-7I. bekezdése alapján "az
ügyleti iár csökkenéseként elsziámolt, vevőnek ftzetendő
ellenérték:

17. IFRS 4.Biztositási szerződések c. standard szerint
biztosítóként a biztosítást szerződésből kapott bevétel :

l8, A Htv. 40/C. § (2)bekezdés m) pontja szerinti
korrekció:

19. Jogdíjbevétel:

20. Felszolgálási díj árbevétele:

27. Az adóhatósággal elszámolt jövedéki adó, regisztráciÓJ
adő, az alkoholos italt terhelő népegészségügyi
termékadó összege:
Á 2]. sorból:

21.I.jövedéki adó:

2 1.2. regisztrációs adó;
21.3. az alkoholos italt terhelő népegé,szségügyi

termékadó:

22. B ev ételt keletkeztető ügyl etekhez kapc so l ó dó fede zeti
ügylet bevételnövelő hatása:

23. Az IFRS 15 Vevői standard 60-65. bekezdése atapján
elszámolt kamatráfordítás összege :

24, Az adóévet megelőző bármely adóévben figyelómbe
vett, a Htv. 2016. december 31-ig hatályos (2)
bekezdés k) vagy a2017.január l-tőlhatályos (2)
bekezdés m) pont szerinti bevételnövelő tétel összege:

25. Az IFRS 11 szerinti közös megállapodás alapjánvégzett
tevékenység nettó árbevétele (+,-): *

*Negatív érték esetén az előjelet a számadaí előtt tettlettiirtetrrtt

II/2. A Htv. 40/D. §-a szerintr rrr* Or^*

2. Kapott kamatként elszámolt bevétel:

A kamatbevétel csökkentéseként az lJrzleti évben
elszámolt ftzetett, ftzetendő díj ak, j utal é kok ö s s ze g éve l :

J.

A nyújtott szolgáltatások után az IFRS l5 szerint
elszámolt bevétel (kapott, játő dí.jak, j utalék összege) :

4.

Az IAS 32 szerintipénzügyi instrumentum
értékesítésével elért nyereség, nyereségjellegű
különbözet összege:

5.

6. Pénzügyi lízing esetén a lízingbe adónál a lízing-
futamidő kezdetekor megielenített követelés kezdeti
közvetlen ko ltsé geket nem tntalmaző ell enértéke :

7. Operatív lízingből származő árbevétel:

19



8. A nem a szokásos tevékenység keretében keletkezett
áruért éke s íté sb ő 1, szolgáltatásnyúj tás b ó 1 szélr maző
bevétel:

9. Azadőalany által ráfordításként elszámolt (fizetett,
iáró) kamat:

10. Pénzügyilízingbe adott, kereskedelmi árunak nem
minősülő eszköz könyv szerinti éfiéke:

1 1. A saját követelés értékesítéséből keletkezeít, azijzleti
évben elszámolt nyereség összege:

72. Az IFRS 11 szerinti közös megállapodás alapjánvégzett
tevékenység nettó árbevétele (+,-): *

1 3. Megszűnt tevékenységből származő árbevétel :
*Negatív érték esetén az előjelet a számadat előtt kellfeltüntetni!

II/3. A Htv. 40/E. §-a szerinti nettó tírbevétel

1. Nettó árbevétel [2+3+4+5+6+7+8+9-]0-1 1-] 2-
13+]4+15l.

2. Kapott kamatként elszámolt:

3. A kamatbevétel csökkentéseként az ;jzletiévben
el számolt ftzetett, fi zetendő díj ak, .j utalékok ö s sze gével :

4. A nyújtott szolgáltatások után az IFRS 15 szerint
elszámolt bevétel (kapott, iátő díiak, iutalékok összege):

5. Az IAS 32 szerintipénzij;gyt instrumentum
értékesítésével elért nyereség, nyereségjellegű
különbözet összege:

6. Pénzügyi lízing esetén alízingbe adónál alizing-
futamidő kezdetekor megjelenített követelés kezdeti
közvetlen kö ltségeket nem tartalm azó ellenértéke:

7 . Operatív lízingből származő árbevétel:

8. A nem a szokásos tevékenység keretében keletkezett
áruértéke s íté sb ő l, szolgálíatásnyúj tás b ó 1 s zármaző
bevétel:

9. Díjbevétel:

10. A saját követelés értékesítéséből keletkezett, az
évben elszámolt nyereség összege:

üzleti

11. Az adőalany által ráfordításként elszámolt kamat:

12. P énzügyi lízingbe adott, kere sked elmi árunak nem
minősülő eszköz könyv szerinti érléke:

13. A biztosítási szerződés szerinti szolgáltatások teljesítése
során elszámolt ráfordítás :

14. Az IFRS 11 szerinti közös megállapodás alapjánvégzett
tevékenység nettó árbevétele (+,-): *

1 5 . Megszűnt tevékenysé gből szátmaző árb evétel :
* Negatív érték esetén az előjelet q számadat előtt kellfettüntetni!
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ilI. Eladott áruk beszerzési értéke (forintban)

1 . Eladott áruk beszerzési értéke [2 + 3 + 4 + 5 + 6 + 7 -8 + 9 + 1 0J :

Kereskedelmi áruk értékesítéskor nyilvántartott könyv
szerinti értéke:

2.

3. A kereskedelmi áru beszeruési költségének meghatározása
során figyelembe vett, a számvitelről szóló törvény szerinti

- nem számlázott - utólag kapott Qarő) engedmény
szerző dés szerinti ö sszege :

A Htv. 40lC. § (2) bekezdés a) pontjában említett csere
esetén a cserébe kapott készlet csereszerződés szerinti
értéke:

4.

Pénzügyi lízingbe adott, kereskedelmi árunak nem
minősülő eszköz pénzügyi lízingbe adáskor me glévő
könyv szerinti értéke:

5.

A Htv. 40/C. § (Z)bekezdés e) pontjaalapjánaz
értékesített termék (ingó, ingatlan) számvitelről szóló
törvény szerint megállapítandó bekerülési értéke:

6.

Nem a szokásos tevékenység keretében értékesített áru,
telek vagy más ingatlan értékesítéskori könyv szerinti
értéke:

7.

Azadőévetmegelőző adóév(ek)ben a Htv. 40/F. § (2)
bekezdés d) poríja szerint a könyv szerinti érték
növeléseként már figyelembe vett összeg,ha az IFRS-ek
alkalmazásáből az következik, hogy az az adóévben az (1)
és (2) bekezdés szerint a könyv szerinti érték összegét
növeli:

8.

Az IFRS 11 szerinti közös megállapodás alapján végzett
tevékenység nettó elábé(+,-) : 

*
9.

l0. Megszűnt tevékenységből származó elábé:
* Negatív érték esetén az előíelet a szómadat előtt kell felti,intetni!

ry. Anyagköltség (forintban)

1. Anyagköltség [2+ 3-4+ 5 +6l :

Az any ag űzleti évb en ráfordítás ként e l szám o lt
felhasználáskori könr,.v szerinti értéke :

2.

3. Az anyag könyv szerinti értékének megállapítása során az
IAS 2 Készletek című standard 11. bekezdése alapján
figyelembe vett, a számvitelről szóló törvény szerinti utólag
kapott Qárő) - nem száml ázott - szerződés szerinti
engedménynek minősülő kereskedelmi engedmények,
rabattok és hasonló tételek összege:

Annak azanyagnak a ráfordításként elszámolt könyv
szerinti értéke, amelyet az IAS 2 Készletek című standard
35. bekezdésében említettek szerint saját előállítású
ingatlanok, gépek, b erendezé sek alkotóré szeként használtak
fel és amelynek könyv szerinti értékét a saját előállítású
ingatlanok, gépek, berendezések bekerülési értékében
figyelembe vették:

4,
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ffi zo|gá|tatások értéke (forintban)

1. Közvetített szolgáltatások értéke [2+ 3 +4+ 5J :

2. AzIFRS-ek szerint nem ügyrrökként közvetített szolgáltatások
értéke:

3. A Htv.40lC. § (2) bekezdés e) pontjaalapjánbevételnövelő
tételként figyelembe vett szolgáltatásnyújtás esetén a
közvetített szolgáltatás könyv szerinti értéke :

4. Az IFRS 11 szerinti közös megállapodás alapján végzett
tevékenysé g keretében közvetített szolgáItatások értéke (+, -) : 

*

5. Megszűnt tevékenység során közvetített szolgáItatás értéke:
* Negatív érték esetén az előjelet a számadat előtt kellfeltiintetni!

5. Az IFRS 11 szerinti közös megállapodás alapjánvégzett
tevékenység anyagköltsége (+,-) : 

*

6. Megszűnt tevékenységhez kapcsolódó anyagköltség :

számadat előtt kell feltüntetni!

VI. Alvállalkozóiteljesítésértéke (forintban)

1. Alvállalkozói teljesítés értéke (2+3):

2. Folytatódó tevékenység során alváIlalkozói teljesítés értéke:

3. Megszűnt tevékenység során alvállalkozói teljesítés értéke:

VII. Átté.ési különbözet az IFRS-ek első alkalmazásakor (forintban)

1. Az áttérési különbözet összege [2-3J e,-):*
A Htv. 40/J. § (1) bekezdés a) pont szerinti áttérési
különbözet:
2.1. A Hty. 10/J. § (l) bekezdés a) pont aa) alpont

s zer inti átt ér é s i kul anb az et :

2.2. A Htv. 40/J. § (l) bekezdés a) pont ab) alpont
szer inti átt ér é s i ktil anb a ze t :

2,

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

3.1.A Htv. 40/J. § (l) bekezdés b) pont ba) alpont
szerinti áttérési ktilanbazet :

3.2,A HN. 10/J. § (1) bekezdés b) pont bb) alpont
szeriníi áttérési ktilanbazet :

a
J.

* Nesatív érték esetén az előielet a számadat előtt kell feltüníetni!
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helység
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év hó nap az adóző vagy képviselője

ia) aláírása

VIIII. Áttérési különbözet az IFRS-ek számviteli politika változásakor (forintban)

1. Az áttérési különbözet összege [2-3] (+,-):*

2. A Htv. 40/J. § (3) bekezdés a) pont szerinti áttérési
különbözet:

2.]. A Hn. 40/J § (3) bekezdés a) pont aa) alpont
szer inti átt ér é s i ktil önb a zet :

2.2. A Htv. 40/J. § (3) bekezdés a) pont ab) alpont
szerinti áttérési kalanbazet :

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

3.L A Htv. 10/J. § (3) bekezdés b) pont ba) alpont
s zer inti áttér é s i lctil a nb a zet :

3.2. A HN. 40/J. § (3) bekezdés b) poní bb) alpont
szerinti áttérési kulanbazet :

* Nesatív érték esetén az előielet a számadat előtt kell feltüntetni!
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,,J" JELŰ BETETLAP

2018. évben kezdődő adőéwől alaz önkormányzat illetékességi
területén folytatott állandó jellegű ipanízési tevékenység utáni adókötelezettségről szóló helyi

iparűzé si adób eval l ásho z

a közös őstermelői igazolvánnyal rendelkező adőa|anyok és családi gazdaságadóalany
k nyilatkozata

L Nyilatkozat

Alulírott II. pont szerinti adóalanyok kijelentjük, hogy közös őstermelői tevékenység keretében,
családi gazdaságban végzett adóévi állandó jellegű iparűzési adókötelezettségről kizárőlag az
adószámmal rendelkező adőalany, családi gazdálkodó adőalany nyújt be bevallást.

oldalszám: l

nnnn n! nn
év hó nap az adőző vagy képviselője

(me ghatal m azottj a) aláít ás a

il. Adóalanyok adatai

1. Adószámmal és közös őstermelői igazolvénnyal rendelkező adőalany éslvagy családi
gazdálko dő adő alany neve :

2. Adőszárna: D ! ! n n ! ! !-n-D !
l. Adóalany neve:

2
a
J

Adóazonosítójele: ! D D n ! X l I ! !
Aláírása (törvényes képviselőjének aláírása):

1. Adóalany neve:

2

J

Adóazonosítójele: ! ! ! I D tr n n D r
AIáír ása (törvénye s képvi selőj ének al áírás a) :

1. Adóalany neve:

2
1J

Adóazonosítójele: I ! l n tr I I n l n
Aláír ása (törvénye s képvise lőj ének aláírása) :

*1-nél több adóalany esetén egy másik ,,J" jelű lapot is ki kelt tölteni!

helység
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