
BEVALLAS
a helyi iparűzési adóról állandó jellegű íparűzési tevékenység esetén

Főlap
20 , , , á)beh kezdődő adóeyben EGyEK Nagl]köZ§ég önkomdnlzat illeíékességi tefüle@n íobJtalolí leyéhe\)ség utáni alókótelezetlségfa

(Ben!újíahdó a §zékheb, íelephel! íek|ése sze nti települési öllkományzfrt, íiíl,áfosban a íií\áfosí önkomúnlzat adóhaíósdglihoL)

1, Eyes bevalhs

2, Záú beydlllis

3. Előló ls asáEi b evrllús

4, Napű é|,tó7 ekérő űzleli éyet |dlasztó adó.ó bevalldsa

5, É| közben kezdő t (lózó bevatlósa

6. Naptári é|ől chélő üzleli éveí yúlaszíó lrdózó úttéftsének évéíől késztill éyközi be|alláso

7. A szeméI!í jöyedelemadóról szóló lijflény szeiht mezőgazdasógi ősterfielő bevallása

8. A Hty. 37. § (2) a) polrtja alapján óIandó jelegű ipaúzési íevékenlséggé |,áló tel,ékerrlség uídll beh!újíolt bewllús
9. A kísadózó vállalkozlis tételes ddójának alanlaként be !újtotí berallfu

IIL A Zúró beürllár hehyújll^ának oka

l, Felszdmolás

2. í/égelszúmohis

3, Átalakulás

4. A teúkenJség sajól elhatáfuzásból finénő megszühtetése

5. Hatósági ftegszü letés

6, Előí!ínasdgkénl működő tdrsasdg cégbejeg)zés iúníi kérelemnek elutasííósa vag) a kérclem bejeglzés előfli yi§szawnása

7. székhel! dthelJ)ezése

8. TelephelJ] n egszühtetése

9. Eg)§zeú§{teíl vdllnlkozói adóalah]Jisóg megszűnése

I 0, Eg)éni úllalkozói te|éken$ég szünelelletese

1 1 , A kisadózó ylí alkozá§ok téleles adójúban az údóalanyi§ág éy közben való kelelkezése

12. A kisadózó vállalkozlisok téíeles cűjában az adóolanyisóg megszűnése (a lel)ékenység megszünlel^e nélkül)

1 3. A kisvdlalati adóban az adóalanliság megszűnése

14. A települési öhkománlzgt adófendeleíének hatáqon hívül helr]ezése

ftZ l-"ttalr" r*r. , ;
y. A.lóalany

I . Ádóala,r} neve (céPneve) :

2. Szúkíesi he\|e: vátos/kauég, ideje:f|) |1 ^|l.|l1^*
3. Ánlja születési cs.llddi és uíóneye:

1, Adóflzonosíló jele:
^u,"t^o,|fTlll ||- ! - n

]Tl
s, székhelye, lo kóhelye: 'l I l _ vófosltöz|ég

kijzíefülel _ közteúlet jeueg _ h§L _ ép, _ ol, _ em _ ajtó

6. Beyallósí kiíöllő neye: t e k!Ío ns zá ma/e- mai l c íme :.

W, Az aló alapjának eg)szeíűsített meghatáfuzási ,hódjót yólaszíók ryilaíkozata

aílóévfe az adóalap eg)szeiísíleí megállapííási módját l,ólasztom:

|Q a szenély jöledelemadóúl szóló tönéryJ szerinli álaldnladóxókértt

a)u az epszeúsítetí vliltalkozói adó alanyaként

a4 az adóévben 8 mitlió íoíintot meg nem h.rladó neíló ófbeúíellt adóala\}kéil
d) a kisvállalati adó határya aIá lartozó adóalanlként



VIL Az adó (Fl)

]. HtlJ. szelinli - |állclkozúsi szihtű - a,es llettó úrbevaet Cészlelezése hülöll lapo,' lalúlltato) ffi m m ffi [!
2. Elillott álük beszerzési éltékének, közvetítetl szolgáhalásoh éttékéhek rtglelehbe vhető (o Htv, 39, § (6) bekez.lésének

tútáIJa a!á lrc lartozó adóatanJ eselén: ,,E,,lap IIn. sol) e&yüfles IL]].|-]T l L]_- iil l-]l_;,
3, Aa alydllalkozói kaeshmények éíéhe

4. Aq]agkiiltség

5, Alapkutatds, dtkalmazott kutatds, kkéíleti íejleszlés adóel)úen elszómolt kö.vetlen köllsége

6, Hly. szelinli - yóllalkozási szi tű- adóalap [1-(2+3+4+5)

wg! a Hty. 39. § (6) alhclt lazú§a eselén: ,,E" jelű lap III/1 I . soll

7. A Ioglalkoztalds növeleséhez kapcsolódó adóalakmenlesség

8. A Ioglalkoztalds csökkenlésé]rez klpcsolódó adóalap-nöl)ekhénJ,

9. Mehíességekhel koríígák Hty. szefinli - a yáIlalkozósi sünlű - adóalap [ó-7+8l
10, Az önkománlzat ilktékességi leúletérc juló - a 9, sorbcn levő adóalap megosztúsa

szeíint - lekpüle§i sziníű adóalap

1 l. Adóalapru jutó ipaúzési adó összege (10. sof* 2 n
12, Az ideiglenes jelegű íparűzési aeyékenység ütdn az adóéyben meg]lízetett es

az örrkomónjzaínál levonhitó adóálalán! összege

I 3, Az adóévben megllizeíeíl útdú 7,5 %-!inak a településíe juló ósszege

( Híy,40/Á, § Q) bek.b,)pontja szefint)

14. IPaúzési ddóílzetési kötelezeftség F 141 2+13) l
] 5, Adóelőkgrc beftzelett összeg, a kísadózó yállalkozás taeks adójáhak haláúa alá

taftozó adóalan! esetéh adókéní meg|izelefl ös§zeg

l6. Fehöl!éri kölelezelíség cllhén belizelefl össz?g

17. Külöttbözet F 44I 5+16)]

18. Az önkománlzal ,jutó adódtalány összege

19, RüWldö,l lélesítelt telephellrejütó ada ap

20.Az adóbbe megftzeteft e-útdIj 7,5%- a
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W I L A.lóelőleq beylruúsa

1. Előleglfrzetes i idős zall f||]-ffilo|]l,,o,,r l lTl-fI]-[],"pa
Esedékesség Ósszeg (F'

2. Ekő elólegrészkl [|]-[o,[-o tmITJttImm,
(VII. Foht l4.sorában szeíeplő adóíizeíési köíelezeílség csök*ehtve a 2011. máfcüls 17-é rtzefuhdíí elaeggel)

3, M úsodi k elől eg rés zlet f|Jl-[l ],oi T.]""o tttll]_l ]ll]mE],
(WI. pont 14. §oldban szefeplő adóíizetési kölelezeflség íele.)

IX. Felelősségem tudaídban kuelentem, hog) a bew hísban közöIí llaíok a yalóságnak medeletnek

herység m|m
1 , A jekt aübeúlldsl ellenjeg)Z,er :

az adózó |ag/ képúselője (heghatalmazotOa) aláiftisa

Jebae Xa.el, ln az adóhalósdghoz bejelehlett, a bevdlfuís aldílásúru
jogosult úllandó heghitalrhizotl: i-|

Jelölje X-szel, hi ,neghaürlnaott es meghalalmazósát csatolta: 
I

Jebae X-szel, ha az alúíró az adóhatósdghoz bejelenleí pénzüa]i
képl,i§elő: LI

2, Adólanlíc§aü, adószakértő 1)ag] okleveles adószahéftő heye:

3, Adóazono§ító §zúma:

4. Bízon!{tvárr! / igazolvóry] szdma:



,A" jelű betétlap
20.... évben kealődő adóévről a/az EGYEK_ önkarmányzat illetékességi terúletén

folytatott állandójelle4ű iparűzéSi teyékenység utáni adókótelezeltségről Szóló hebí
ip ar űz és i adó b ev a l l as hoz

vóllalkozók neíló drbeútelének a kisúmílósa

l, Adóalonv neye képhel,e): l

',ooo,,o,o,',o'"'",' |IITf ) i

II. A neftó ófueyélel

l. Ht j. §zeriiti - |áIlalkozúsi szinlű, éyes neíló áíbeútel 12-3-4-5-6l

2. A szólrlrileli lönén! szeríhíi nettó áúeyéíel

3. A űísosligi aüról es az oszlalékadó l szóló löflén} szeíinli jogdE beyétel

4, Egéb slolgáhlrtások éíékeként, illetye egyéb rdíot.Iííáso* közöít kimulatoítjövedéhi adó

5, Eg!éb ldíollíllisok közötl kimutatotí rcgisztldciós adó, eneryia ídó összege

6, Felszolgdlósi dlj áúeyétele
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,,B" jelű betétlap
20.... évben kezdődő adóévről a/az EGYEK önkormányzqt illetékességi terülelén

folytatott állandójellegű iparíizési tetékenység utáni adókötelezett§égről szóló helyi
ip arűzés i adóbev allás hoz

Hitelintézetek és pénzügli vúllglkozósok nettó tíúevaelének a kiszómítdsa

II. A naű óíbeyétel

1. Htv. §zerinti - v|illalkozási szifttű - é,res nettó liúevéíel [2+3+4+5+6+7-8-9]

2. Kllpotl kamalok es kahrűtjeuegíí bevételek

3. Eg)éb pénzügi szolgóltaűs beyételei

4. Nem pénzig]i és beíekíetési szqlgáltatás neító ófberrétele

5, BeIektel^i szolqúlíanís beútele

6, Fedezeti üglelek wszteségéneahyercségének njercsége egű kúlönbözeíe
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7. Alaplig)letek (fellezeft lélelek) nJJereségéneal)eszteségének ryJereségjellegű kiilönbözere

8. Fizetet kimaíoh és kamaljellegű úíordítósok

9, Pénzüg]i lízingbe adoíí eszköz uíá elszámolt ehibé

I

t[tl] n n az adózó yag] képyiselője (meghatfilrnaoítja) alóífósahellséE
éy hó



,,C" jelű betétlap
20,.. évben kezdődő qdóéyről a/az EGYEK önkormárryzat illetékes§éqi területén

íolytqtott állanű jellegű iparűzési íevékenység utáni adókótelezettségről szóló helyi
ip arűz é s i adó b ev a l I as hoz

Bizlosítók neltó órbeváelének a kiszdmítdsa

II. A neüó drbevétel

1. Hty. szeíi,lti - |,állalkozíi§i §ziníű - éyes net ó álberétel J2+3+4+5+6+7-8]

2, Bizlosíílistechnikai eíedmén)]

3. Netíó tnű*ödai hölíség

4, Beíekeíesekből szd.mazó biűositástechni*ai íófordííások (csak éleíbiztosílási dgnál) és

az epéb bizlosí istechhihai úíoldtásoh eg]üőes összege

5. Fedezeti üg})lelek 4]eleségénekheszleségéhek hJercséEjellegű külöhbihete

[lmtn
!Im
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ó. Alapúg)lelek (íedezeíl íaebh) hyeíeségé,lek/reszleségének nlercségjelegű külöhbözele in
7. Nem bízíosílá§i leúhenység beyétele, beíektetések rcltó áúevétele, a Hty, s2, § 22. c) alpohtja

sze nl egléb nöl)elő tétele*

8- Htv. 52. § 22. c) alpohtjábalíoglah csökkeníések

]]

hel)]ség rfll] nn az adózó |ag) képviselője (meghatalhazoőja) ahtlíása
év hó nap

,,D" jelű betétlap
20... évben kezdődő qdóé:\,ről q/az ö nkolm ányz at i I l et é ke s s é gi t erül et é n

íolytaíott állqndójellegű iparűzési tevékenység utóni adókjlelezeuségről szóló helyi
ip ar űz és i a dó b ev al l ás hoz

Beíeklelési vóIlalkozások nelíó órbevélelének a kiszdmítdsa

II. A neíló drbevétel

1, Et . szeiníi - vállalkozdsi szihtű - éres netíó óúevélel [2+3+4+5+óJ

2. BeíeMelési szolglihalli§i tevékenJ)ség bel,aelei

3, Nem úeíekteíési szolgáltatási lel)ékenység bevétele

4. Kapot hamato* es hamaljellegű bel,élelek eg)ütte§ összege

5. Fedezeti üglelek nleíe§égéneklieszteségének rrleleségiellegű különbözele

6. Alapüg)lelek (fedezelt taelek) nyerc§égénea |eszteségének hleíeségjellegű különbözete

lI
I

l,

I helwég é,|, ltö nap az adóü \ag, képuisdöie tm?ghalalmazotlja' aldlrdsa 
I

I. Aüalah!

1. Adóalan! nere (cégneve):



,,E" jelű betétlap
20... évben kezdődő adóevről a/az EGYEK önkormányzat illetékességi területén

folytatox állandójellegű iparűzési teyékenység utóni adókötelezettsé8ről szóIó helyi
ip arűz é s i a dó b ev al l ós h oz

Az eladolt úluk beszenési ertéke és a közvetítelí szolgóltaldsok értéke Jíglelembe vehető eg!üttes összege,

kap cso 11 vállalko z!ís adó a lapj a

L AdóalaryJ: ü Ht|. 39. § (ó) bekezdése sze níi kopcsoll ytíllalkozás taEja

A.lljalan}, neye (cégneye) :

z. .l,t d o"o n o, a a i 
" 
u, ]]f l[f | |Ti ,edószán,t:| -t]-tll

tI. Á Htv. 39. § (6) bekezdésének hatálya álá nem tartozó vállalkozás esetén (F,
l, Eladott áruk beszerzési értéke (elábé) összcsen m tm T| L! ffr
2, Közvetitett szolgáltatások értéke összesen m m m n] f]I,
3. Az 1, és 2, sorból aHtv.39, § (7) bekezdése szerinti export árbevételhez kapcsolódó elábé és közvetített

szolgáltatások értéke 5r' M Ft-oí meg ,rem haladó nefló dlb.vételű vúllalkozónLk nem *ell kitöltenil m m [T] .m [l ]
4. Az l, sorból a Htv.39. § (7) bekezdése szerinti köZfinanszííozásban részesüló gyógyszerek

értékesítéséhez kapcsolódó elábé 500 M Ft-ot meg nem haladó neftó áfbeyélelű
úllalkozóhak nem kell kitölteni! m] L]] ] m m m

5, ,a Htv. 39, § (4)-(5) bekezdés€ alapján (sávosan) megállapitott, levonható elábé és

közvetitett szolgáltatások éítéke együtles összeg. L ]_l_'] n] T,I] tn I
6, Figyelemb€ Vehetö elábé é5 a közvetit€tt szol8áltatások értékének cgyüttes összege llegfeljebb 500 M Ft nettó árbevét€lű

adózó €setén: (l,+2.), 500 M Ft feletti neltó iirbevétel esetón: (3,+4+5,) ] il1_] l "t] .-,l]] m m,
tll. A Htv.39. § (6) bekezdé§éntk hatálya alá tártozó kápc§olt vállalkozás esetén

l, A kapcsolt vállalkozás adóalanyok össz€s n€ttó árbevétele

2, Kapcsolt vállalkozás adóalanyok átal figyelembe vehető ósszes anvagköltség, alvállalkozói tel.je5ítósck
értéke, alapkutatás, alkalmazott kutatás, kíséíleti fejlesáés adóévben elszámolt kózvetlen költsé8c

3, Kapcsolt vállalkozás adóalanyok összes eladott áruk beszerzési értéke

4, Kapcsolt vállalkozás adóalanyok ósszes közvetített szolgáltatások értéke

5, A ]. és 4, sorból a Hfu, 39, § (7) bekezdése szerinti exporl árbevételhez kapcsolódó összes elábé és közvetített

szolBáltatások éíóke

6_ A 3. sorból a Htv, 39. § (7) bekezdése szerinti közfinanszirozásban részesüló g_vógyszerek
értékesitéséhez kapcsoIódó elábé

7, A kapcsolt vállalkozásoknál a HtV, 39_ § (4)_(5) bekezdése alapján (sávo§an) mecállapitott, levonható

elábé és közvctitett szolgáhatások értéke egyült€s összege

8, Kapcsolt vállalkozás ta&iai által összesen figyclcmbe v€hető
eladott áruk beszerzési értékének és a közvetíteft szolgáltatások értékének egyúttes össze8e (5,+6+7,,.)

9, Kapcsolt vállalkozások összesitett pozitiv elójelú külónbözeí (adóalap) (L_2,-8)

l0, Az adóalanyrajutó vállalkozási szintíi adóalap
'9, so.* ("A" yag ,,B" wp ,C" l,ag ,,D" belétlapbetétlap IVl sor/l, sor)]

tn mm !J [n
fnLnmmm[|!_!mmmtnmmm.m
L[t]n]mmm
tL]] tt| m trI m
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t]1,1L-II Tn] m] nn

hallség n.rp az adózó 1)íg) képviselője (meghaíalmazotlja) aláhósa
n[ll l]]

él, hó



,,F" jelű betétlap
20,., évben kezdődő lrdóéyío1 i,/az EGYEK_ önkormúnlzat i atékességi íeúlelén

íolylatoft ú rlhdó jellegű ipaíűzési teúkeh))ség uíóhi adókölelezeííséglől szóló helJ)i
ip a ú.a i ndó b el, auás 1, o z

A úllalho1.Iisi szilltű aíIóalap megosztlísa

IL Az alkalmazoít aűalap ,fiegosztás fiódszerc

J1, Szehélli jelegíí lóíoldííással aflin!}os

)) 2, Eszközéílé k arúnlos

|3, A Htv.3, szárraú melléklel2,1 pontja sze nli megosxós

1. A Hty. 3, számú melléklet 2,2 ponlja szefihli megoszíás

|)5. A Et|. 3, s1imú netléklet 2.3 ponljú sze nti megosztús

1a l atv. 3, szamti melléklel2.4,1 pontja szerinti megoszűs

|)z. ,l atv. 3. számú metléklet 2.4,2 ponüa szeli li megoszlás

III. Megoszdis

1. A |óllalhozds által az adóévben - a Hfi. melléklete szeíihí _rtg]elembeveendő ö§szes szeftélli
jellegű úíordíllil összege !I.[!.tItl [ft] tItl, t",

2. Az ]. solból az önkomáhlzat illeíékességi terüleíén íoglalkozíatotlak utón az adóéyben - a
Htv. melléklete szetint _rtgekmbeveendő szeméb)i jellegű fóíoldttús ósszege ITI._[l 1.I_1,]._l.[]]],[LTl, r'
3. A yúIkllkozáshak az adóévben a székheu, telephely szelinti lelepülésekhez tafiozó - a Htv,

melléklete szeíinti - összes eszközérték összege ffi.'[].TI] [f l U], t"'
4, A 3, solból az önhománlzat illetékességi íeíüIetéhJig)elembeyeendő _ a Hfu. ,nelléklete szeíinli *

eszközéítéhösszege tll.].]|l ].lTT]_].tL]],r,
s. Eg),elemes szolglilíaló, |illamosenergia- yag) fóldgázkercshedő yillamosenergia ydg) íóldgáz yégrő íoglasztók fészére töfténő
é ékesítésbo'l

szótmazó összes szdmyiteli tönéq, szefihti netíó áúeyéíele [I] .i_[| .Tf ffi .ffi , r,
6. Az 5, soíból az eg)etemes szolglilíaíó, l,illamosenergia- yagl fóWúzkeresheilő ,illamosenergia yagJ fijldgliz yégső íogaszíók lészéíe

íöítértő

éfíékesílésbol szómazó az önkomdnJ]zú illelékességi teúlelérc juíó szárt|iteli tölyéh! szeíirrti nettó óíbeyétele

ffi,ffi,_E{ll]lJl],r,
7. ruamos eneryia elosztó hálózati engedélyes és fóldgózeloszlói engedéllJes esetén az összes ,)égső

íovábbítotl villamoseneígia yagl fóldgdz ,helnJ}isége m] .ill T m , kl|h vag ezet nl
8. Á 7, solból a villdmos eneígia eloszíó húlózűti engedéues és frildgázelq§ztói ehgedél)Jes eseta|

az önhormdnJJzdlillelékességi íe iletén leyő yégsőfog)asztónak hvábbíttjft villamosehelgift vag
mennJ]isége m m.il.tlll , kl|/h vagl ezet tf

igénybe vevő előítzetők szdma l 1,1 ,db

9, Ázqrftőipa terjékenlségba lHfu, 52. § 21.1számdzó, szórrflileli íöúén)J szefinli éílékesítés neftó árba)élele és lrz adóéy ulolsó ,lopjóu
ép{íőipari tevé*ehységgel ahszef)ggésben készlelre yett beíejezellen t.melés, íélkészteímék, késűeímék éltéke egüttes összege

l]L.U l._ttil l.E],r,
10. A 9, solból az önkormáhyzat iueíéhe§ségi íeúletén a Hfu. 37. § (3) bekezdés szelinl léltejött íelephelrrcjuló összeg

il ffi iI|.L]J,].il,]_], r,
1 1. A vezeték naküü űvközlési leúkenlséget yégző vá alkozó tóykijzlési szolgóltaíást igénybe ye|)ő előJizetőineh száma

L|_L].tlL-.[T,al
12, Á 11. solból az önkománlzat illelékességi teúleíén található szám]ázá§i cím szefiníi vezeték nélküli lá|közlési teyékenlséget

igénybe yeyő etőílzeíők szúma lTn ttf Tl l, /ú
1 3. A yezelékes ldvközlesi levékenlségel végző vliualkozó yezaékes tivközlési teyékenlség szolgóltaídsi helJeínek szúha

L]l { l,L] aft], dó

14, A l3, solhól az önkoírhlinyzal illetékességi teíületén taldlható l)ezetéke§ szolgliltalósi hebJeinek száma

|L]],L]]_]m,/ó
1 s. Á vezetékes tóvkőzlési tevékehlséget yégző l)óllnlhozó vezeték nélküli ló|közlé§i szolgáLatásl igénybe wvő előlízeóíhek száma

tftl.tm.L],dó
16. A 1 5, solból az örlkotrrlóftWt i eíékes§égi terúletén talólható szúmlázási cím szerinti yezeték nélküli utl)kózlési íeyékenJ]ségeí

tttl] nilhel!§ég az adózó |dgl kép|iselője (meghatalmazottja) alútíúsí,
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