
Hctc}rrcj'ő l Üil ,&Á"

gevnLLÁs
a helyi iparíízési udóról óllundó jellegíí iparíízési tevékenység esetén

Fiílup

l0..... ér,ben kezdődő adóévben Fülöpszáll:is önkormányzat illetékességi terÍiletén folytatott
tevékenység utáni atlókötelezettségről

(Berrlr-ritandó a szekhel,v_. teiephely' ftl<vése szerinti teleptilési önliorrnányzai. 1övár'osban a tijl,árosi öni<ot'nrartr z.r1

adtih ltósátához )

Bevallás jetlege iA bevallás.!elleget a rnegÍ'elelo rrégvzetberr r-szel.1elöl.je!)

|- r cs bevallás

Záró bevallás

Elótársasági bevallás

Naptári évtol eltérő iizleti évet választó aclózó bevallása

r. ' l'x-L^_ l.^-ÁA ^l:-Á L^',^llÁ.'-l, \ t\Llztrcll t\czutr alLt(.,2L) uL vdr td)o

Naptári évtő1 .1,n.o tizleti évet választó aciózó áttérésénelt
évérői i<észlilt évközi bevaiiása

Aszerr.rél"vi.iövec1e1errraciórólszólótörvén'vszerintmezőgazcIaságiósternlelőber,'a1lása

A Htv' 37" $ (2) a) pontja alap1án áilarrdó.iellegir iparŰrzési tevékerrységgé válo tevékerrység
r-rtárr beny[ijtott bevallás

A kisadózó r,á11aikozás tételeS adóiának aiarryaként ben-v_irjtott beval[ás

10. A Htv. 39iE. s\ szerint l11enteS adóalanv beval1ása

1 i. onellenórzés

[[. Bevallott időszak

íIt. A záró bevallás benyújtásának oka: 1A rrlegfelelő néuyzetbe tegyen eg;'x-etl)
l ' Fr:lsz'ámoIás
] \".'gciszárrrolás
]. Ata]akLrlás
4. A tevékerrység saját eIhatározásból történő tnegszütrtetése
5. i lati;sági rrregszr-irrtetés

I]: itÍtársaságkén t mŰrltodő társaság cé gbe.j e g'vzés

bejegvzés e lőtti visszzrvonása
kérelmének elr'rtasítása. vasv kére1em

I ruckhclr rtlrclvezc:c
8. T'elephely' rrregszüntetése
9. E,gy'szerLisített vállalkozói adóalanyiság megsziinóse
1L). Egygni válla1kozói tevékenység szüneteitetése
1 1. A ltisadózó vállalkozások tételes adójábarr az adÓalanyiság
i2' A kisadózó vállalkozások teteles adójában az aclóalanyiság

n]esszlintetése nélkül )
A kisvállalati adóbarr az adÓalanyiság rrregszliriése
A teleptilési örT kortlrártvzat adóreIldeletének lratályon kíviil

év l<özben való keletkezése
megszűnése ( a tevékerlység

he1yezése
Egr'ét)



IV. Bevallásban szereplő betétlapok

A benyújtott betétlapok'jelölésérrek meefelelö né5zetbe
tegyen egy x-et.

v.

I

2

.).

4

5

6

7

8.

Adóalany

Adóalany neve (cégneve):

Szül. helye, ideje:

Anyja szüIetési családi ésLltoneve:

Adóazoirosító .iele:

AdÓszáma:

Széklre1ye, lakóhelye :

P énzinÍézeti szánrlaszáma:

A bevallás kitoitójének neve, telefonszáma, clme:

VI. Az adó alapjának egyszerűsített meghatározási módját választók nyilatkozata
(A nregfe le lő négyzetben választását j e lö lj e ! )

Az ad Óévre az adő a\ap e gy szerűrsített rrre gál lapítáS i móC1j át választom :

a ) a szettrélvi .jövedelemadór'ól szólÓ törvénv szerinti átalárlvadózóként

'', b) az egyszerűsített vál1alkozői ado alanyaként

': c) azadóévben 8 millió forintot meg nem haladó adóalanyként

. d) a kisvállalati ádó hatálya alátarÍozo adÓalan

nettó árbevételű

aként



Vl I. Az adó ForinÍ

1. l{tv. szerinti _ vállalkozási szintti - éves r'rettó árbevétel
(részletezése l<|iIörr lapon találliató)
]. Eladott áruk beszerzési értékérrek. közvetített
szolgáltirtásolr értékének tig1''elenrbe velretó (a F{tV.39.\ (6)

belezdésének hatáii,'a alá nen-r tartozó adóalany'esetén: '.E"
lap ll 7. sor) eg\ utrcs cisszege
3. Az alv:illalkozói teliesítések értéke

Ar"ryagköltség

-s' Áiapkutatás' alkalnlazott kr-rtatás. kísérleti feIlesztés
ac1ciévben elszámolt közvetlen költsése
L'r. Htr'. szerinti - vállalkozási szintű - ac'lóalap []-(2+3+4 t'5)

Vag) a Htr,'. 39.\ (6)alkalmazása esetén: ''E" ielLi lap III/l l. sorl
7 A foglalkoztatás növelésélrez kapcsolódó adóalap-merltesség

8. A loglalkoZtatáS csokkentéséhez kapcsolódó adóalap-
rövekt-nénY
J' N,{errtességekkel korrigált Htv. szerirrti a vállalkozási
;zirrtű - adóalap [(6-7+8]

l0. Az önkorn-rányzat il1etékességi tertiletére iLrtó a 9.
sorban lévő adóalap nregosztása szerinti - telepLilési szintű
adoalap
1 1' Adórner'rtes adóalap önkormán-vzati döntés alapján 1Htv
39i6 .1-u szerint)

12. A'z. onkonrrányzati renc1elet szerinti aclóköteles adóalap
i0- l l)

i j AdÓalapra ir-rtó iparűzési adó összege (l2. sor XísÁ)
i 4. or-ikorr-r_iányzaÍi dörrtés szerinti adókedvezrrlén1'
FIrv.lg/Cl $-a szerinti )

1 5 ' Az ideigienes jellegű iparŰrzési tevékenység után az
adóévben megfizetett és az öttkortllárlr zatnál 1evonlrató
adóátalánv osszege lHtV.40/A.$( ] )a)pontia szerintl
16. Az adóévben rr-regfizetett űtdíj 7.SoÁ-ának a telepiilésre

jutó összege |Htl'. 40lA. { (1) b) pontia szer'int-]

|7 . Íparuzési adófizetési ktitelezettség l l3-(l4+l5+l6)|
l8. Adóelőlegre beÍizetett összeg. a kisadózó vállalkozás
tételeS aciójának lratálya aiá tartozó adóaiany esetérr adókérrt
nregflzetett összeg
i9. Feltoltési kotelezettség rrriatt befizetett összeg
20. Kiilorrbözet |1 7-(18+19)
)1. Az ötrkormánvzatra ir-rtó adóátalánl összege
22. Ktiif-öldön létesÍtett telephel1"re jutó adóalap
23. Az adóévben megfizetett e_útdíi 7.5']o-a



VIII. Adóelőleg bevallása
E|őlegfizetési időszak:

...év.".... ..hó ...naptól

E lső előlegrészlet

..naplg

E sedékesség: ev. hónap. .''nap ... 'Forint

Második előlegrészlet:
E sedékesség:

tudatában kijelentem, hogy a bevallásban kiiziilt adatok a valóságnak

A -]elen adÓbevaliást ellen.jegyzenl: '... '. .

adótarrácsadó. adószakértő aIáírása

I

l

IAdótarlácsadÓ. aclószal<érto vagy' okleveles adószakértő o€V€| ;'
i

I

i AJólzonositÓ :zárna:.

Bizonl ltr ártv. igazolvánr száma:'
I

I

I

I

i .i.tot1. X-szel. ha az adóhatósá'ghoz bejelerrtett. a bevailás aláírására jogosult áliandó meghatalrrrazottja: lt'
i

] .tetotje X-szel. ha nreghatalrrrazott és megl-ratalmazását csatolta:

I

l .tetot|e X-szel, haazaláíro az adóhatósághoz bejelentett pénzügyi képviselo: l

L-



/,i "A" 
jelíí betéttap

il z0-.... évben kezdődő adóévről Fültipszállás önkormányzat illetékességi területén folytatott! 
^tt^-t^ 

,^,,-;;"^-.állandó jellegű iparűzési tevékenység gtáni adókötelezettségrőI szóló helyi iparűzési) 
adóbevalláshoz

Vál.Ial kozók netÍó árbevételének a kiszdmíttÍsa

l. Adóalany

i. Adóalany neve (cégrrer'e):.

2.Adóazonosító .iele;. . . Adószánra:

az adozó vagy képviselője (nreghatalmazottja) aláírása

I. A nettó árbevétel Forint
1. A Htv" szerinti - válialkozási

(2-J-4-5-ó)
szintű - éves nettó árbevétel

2. A szárnviteli törvérry szerinti rrettó árbevétel

A társasági adóról és az osztalékadóról szÓló törvény
szerilrti .iogd íi bevétcI
Egyéb szolgáltatások értékeként, illetve egyéb ráfordítások
között kimutátott jövedéki adó összege

Egyéb ráfordítások
energia adó összege

közott kimutatott, regisztrációs adó,

5. lelszolgálási díj árbevétele



,,E" jelí[ betétlup
2[t.'.. évtltn kezdtidő irdóévről*'ry#-:ijgff:lili:ffi\le;üiJ#illeé::i::l;:i:i[.iy., jellegű íparűzésitevékenység utáni

.1ze!utlar 6ruk beszerzési értéke és tt közvetíÍett sz'olgúltatdsok érÍéke.fig-velembe veheÍő egy-iittes öss|"ege, knpcsolÍ
v á I'l ttl ko z.ris o k arló aI ap j a

I. ,\clóalan--v: A Htv.39. s (6i bekezclése szerinti kapcsoltvállalkozás tagia'

l' AdLialar:t iteve (cégneve)

adószárna:]. Adtiazotttlsító iele

tI" A Htv. J9. $ (6) bekezdésénelr hatálya alá nenl tartozó váIlalkoz

] t . El",jott áruk beszerzési értéke (elábé) összesell

l ]. Kozvetített szolgáltatások értéke összesen
i 1 rz a í: ,o'tr,it u HN'3q$ (7) bekezclése szerinti export árbevétellrez kapcsolócló elábe és

l'iizr'ctitett sztllgaltatáSolr énéká 500 M I'-t-oÍ meg nem holarltj neÍÍó tirbevéÍeIíí vúIIulkqzónnk
I nem keI! kiÍöIteni:
í' Áz r" sorból 

', 
Htu. :g. $ ('il b.t .'aése szeritlti ltözfinanszírozásbalt részesiilo gyógyszerek

értékesítéselrez liapcsolódó elábe 500 M Ft-\t rueg nem lrtiladó nettó árbevételíí vdllűIkozónak

kell k itöIteni!
5. Az l' sorból a Htv.3s.566p p) 6ókezdése szerinti foldgázpiaci és villanroser-rergia piaci

iigvletek elszárlolása ércleltében vásárolt és továbbértékesített. a szánrvitelI"ol szóló törvény

szerirlti elaclcltt árLrk besz.er-zesi értékeként elszárlrolt földgáz és villanroserlergia beszerzési

'nak nent kell k

l

I

I

I

l

I

I

l
i

l-ni.qr'"te'"'-'tre veIietó elábé és a közvetített szolgáltatások

itegteliebb 500 M Ft nettó árbevételíi adőző esetétl: (l+2). 500

c\clell:ti=l Í 6)l 
-

értékének egyiittes
M Ft feletti rrettó

osszege
arbevéte l

líI. A []tv.J9. $ (6) bekezclésének hatálya alá tartozó kapcsolt vállalkozás esetén (Ft)

l Á Lió.'s,,lt illt"uo'a' 
"aoalarlYok 

összes nettó árbevétele

J.lln[.'.,rt",liruI@gyeler-rrbeve1-retőösszesanyagköltség.alvállalkozói
teiiesíiésel< értéke" aiapkLrtaÍás. alkalnrazott kuíalás. kísérieii ie.j le sztes a,.joc'u bci'r e lszáiiioii

l'őzr,'etl t lt Li-'itsege
';I-S"ulull"ltstlst-rytrC osszes elacjott

szeritlti expoft árbevételhez lrapcsolódó összes

cl;rhe t's kozretitett szolgáltatastlk er'téke -__- '--:

i(,,. Á: 
'.rrii 

o Ht.,'; :q. il'T.k.'dé* szerinti l<.özfinarlszít"ozásban részesiilő gyógyszerek

j értel'es ítésÉ!r":\gp:lo !óció e lábé
iig,v leteh
szeri nti

i :. .t;;;6ór 
" 

H"* :q $ tl) t 
"j..'dé"" '^rinti 

földgázpiaci és villanrosenergia piaci

i elszárnolása érdekéberl vásárolt és tovább ér_tékesitett, a számvitelről szóló törvérry
, . ! 

'.1

i e la6on árrlk beszerzési értékeként elszárrrolt íöldgáz és villanroserrergia beszerzési értékei e iaot]II arllK oeszcr1'c5l cILcl(€N9llL trlsz,dlIlUlL lwluó'r'wJ " '''

|sTr'.p.-ffi(4)-(5)bekezdésealap.ián(sávosarl)nregállapított.
i lqr.']|,qju elabe és közvetített szoJg4!4!ások é'1éke együtt"s fuszege-_

I q l''p.*"tt r áilalkozás tag|ai által osszeSetr figyelernbe veheto eladott

és a !'özvctitett 5Zolgáltatások értékének együrttes összege ( 5+6+7+8)

árLtk beszerzési értékérrek i

i:-q.seq" óalap) ( l_2-9

irln'..lnulánl,ra iLIto uattáttozási szintű adóalap [,.E''ielű betétlap IIl/10.sor *lr. n' uaouü"\,'. l1-'tó "állálkozási 
szintű adóalap [,.E''jelű betétlap IIt/10.sor *(..A'' vagy

L uegy-..9_l,ugy .'D'' b"tétl. !!gl

nallhólie lt CV

az adozo va gy l<é pv i se l ő'i e ( rn e gh ata l rn azottj a) al áírása



::'

,,F" jeIíí betétlap
2[l,... évben kezdődő adóévről Fülöpszállás tinkormrinyzat illetékességi területén fol'vtatott

állandó jellegű iparűzési tevékenység utáni adóktitelezettségről szóló helyi iparűzési
adóbevalláshoz

A vúllalkozósi szitttíí udóalap megosztúsu

l' {tlóalanr
Az adoalany' ileve (cé9neve)

.\dolz,,,r,t,.itt, ielc.

Il. Alkalmazott megosztási módszere - (a|áhúzással jelolje)

- szenrél1'i ieIlegű ráfbrdítás arárr1'os. - eszkozértél< aránycls; - Htv.3. sz. Mell.2.l. pont szerirrti;
- Htv l sz" Meli.2.2. pont szerinti: - Htv.3. sz. Mell.2.3. pont szerinti; - Htv. i. sz. Mell2.4.l. pont szelinti:
- Htv. i. sz. Meli 2.4.2. pont szerinti:

lll. \Ícgosztás

l-,\. r itl]itll.rlzit:; irltaI az adiiévben _ a I Iir'' nrelléliiete szerirrt Íigt,elctllbe veenci(j (lssze s sze tlél5''i icllegLt
rir Ii rtLl i[Ís ii::zcgc ( Ft

[' A ]' sorlltil az olllitlrlnánr'zat illetékcsséei terÜletén ligye lenlbe veendó - tr Htv. rnellekiete szelinti
t-sz'l'iizél'ték öSsZes.e ( [:t )

l'.grt:tenlcs:zolgáltatti" villairlosenergia_ Va-g\'töldqázkereskedó. r'illzrnlosencrgilr v.tgr

tillelglrz r'ersii tbgrasz1tl|. r'észcte tijrlénii ér'tékesítésbajl szárnlazti Összcs szárrrvitelr tajl!én\

,\z 5' sirrbrl1 i]Z eg)ctenle.{ sztllgáltató. villatlrosener'gia- Vag]_ t'Óldgázkcrcskcd(i
i.iIlarilcl_*cncrqia r,ag1'lillrlgiiz i'égso lilg),aszttik részér'e történo értékesítésbiíl szárn-rirztj. az önkclrtllátll'zzrt
illetélicssési terülctére iLrtó számviteli tijlVénY sz.e rir-rti nettó árbevétele (FL1

Viliarrlos cnergia elosztii hiilózati eneeclél'ves és tÖldgázelosztoi eneedélvcs esetén a7- összes légsó
asziilrlirli ttir'iibbíttltl r'i]lirtrroserlergiir \agr' |ijlclgáZ melln\ isége (kWh vae\' ezer m'.1

{ 7' silriltlI a r'illarrros energia elosztó hálrizati engedélves és lilldgázeIosztói er-rgcdélves esetéll aZ

iin].tlrttliitl\ zar illetékesscgi lertlletéll lirr(i y;g'ii ibgr'asztónak t{)Vábbítot1 riillanrosenct'gia 'uag',' f'Ólc]gáz

n]e trttl isÓcc (liWh r'agr czct' m')
.,\z c1lit(lipari tcr'óltenr'ségbői (Htr',.52.ll 2.1'1sz'árrllazti. szlinrl'ttelitöl\'cll}'sl-erlntl ertekesÍtcS netto árbeVcte
és ilz ildilól'Lrtolsri nirp.ján ienn1il]ti" építt!ipirri tevéken;'sógge l (isszetúggésbetl készletrc Vett LrefLielcticll
terrlc lés. lél készternrék készternrók órté]ie e gr'Littes ij

'\ 9. srlrbr_il iiz ijn]ttirtnátr\'zat ilIetél<essegi tertiletérl a lltl'' 37' \ (j)beke7_dés szerint létrejiitt Lelephelvre.iutt
,r\slcc (ljL)

,\ ll' sorbrii tit: iltlkorrrrán1''zat illetékességi ter'tiletérr ttrlílható szánllázási cítl szcr'inLi vezetéli

tá\'lia)ZléSi te VékenvséseL ig.énr'be vevij e loÍlzetők száma (db)

hó nap

' {z i' stirbó| az önltortliinr'zat illetékesséei ter|rlctórl tbplaIkoztatottali utiin az' acltiél'ber-r - a i_Itv. meIléklete
szetint - Ílgvelernbe vcerrcló szenrélYj ieIleeii rá|ordítás ajsszege (F't)

\ r,iil]alkozásnak az aclÓévben a székhel1,. teleplre l1'' szerirrti teIepiilésekhez tartozó _ a l-Itv. melléklete szeri!11

osszes eszköziriék összege (ltrt)

l l. A r'e;'ctcl' nelliLlli tiivközlési tevékerr),séget végz'ti v1rlIalkozó tiivkijzlési szolgáltatást igélll'be vcv(i
.1,,ll, .'r,,irrr'1. ).,i orlir (!lb)

]-_]' '\ rezetckes távliiizlési tcvóken\'Séscl r'égző r'll]alliozci vezctélres távkÖz'iési teVél\ln\'Sés sztllgáltirtási
lrclr cirtr'1. .zlntlL (r][r i

l4. .:\ i]. sorbcil az önl'elt'tlrzinl,zit1 illetékesséci terLiletén található l'cz'etékcs 5ZolgllItxtÍSi hclt.'iIlck szlrrtla (dbi

l_i' ..\ r'czciéIies tlir kŐziesi te vékenvségct végz'ii vállalkozti l'ezeték nél]iiili távkrjzlési szolgáltatlist igérr1"be rel'
c]tiÍl zet(iinek szánl:r (clb )

]6 \ l_i st'irbtll az iilli<ort'nátlvz'at illetélicssési terilletéll tajálható számlázási cilrl szerrnti Vczeték nélktili
tiiv kij ;:] é s i icv c1ken \' sé get i gén 

-l' L-ic v ev ij e l tl zetij k szzinl a i ti b )

az adozó vagv l<épv i se l ő.| e ( ineghata l r-nazott j a) aláírása


