
 

BEVALLÁS 
a helyi iparőzési adóról állandó jellegő iparőzési tevékenység esetén 

Fılap 
2011. adóévben az Hıgyész Nagyközség Önkormányzat illetékességi területén folytatott 

tevékenység utáni adókötelezettségrıl 
 

Adóhatóság tölti ki! 
Benyújtás, postára adás napja: _______ év _______ hó _______ nap 
Az adóhatóság megnevezése: Hıgyész Nagyközség Önkormányzat 
Az adóhatóság azonosító száma: 15414650-2-17 
 
                                                                                                                              ___________________________ 
                                                                                                                                            átvevı aláírása 
 

 I. AZONOSÍTÓ ADATOK 

1.  Az adóalany neve (cégneve): 

2. Születési helye, ideje: 

3. Anyja születési családi és utóneve: 

4.  Adóazonosító jele: 

5.  Adószáma: 

6.  Statisztikai számjele: 

7.  Pénzintézeti számlaszáma: 

8.  Székhelye, lakóhelye: 

9.  Telephelyei: 

10.  Levelezési címe: 

11.  Telefonszáma: 

12.  e-mail címe: 

13.  A bevallás kitöltıjének neve, telefonszáma: 
 

 II .  Bevallott idıszak:                             év             hó             naptól                                év             hó             napig 

 

 III. Bevallás jellege (A bevallás jellegét a megfelelı kockában X-szel jelölje) 

1.  Éves bevallás   

2.  Záró bevallás   

3.  Elıtársasági bevallás   

4.  Naptári évtıl eltérı üzleti évet választó adózó bevallása   

5.  Évközben kezdıdı adózó bevallása   

6.  Naptári évtıl eltérı üzleti évet választó adózó áttérésének évérıl készült évközi bevallása.   

7.  A személyi jövedelemadóról szóló törvény szerint mezıgazdasági İstermelı bevallása.    

8. A Htv. 37. § (2) b. pontja alapján állandó jellegő iparőzési tevékenységgé váló tevékenység után benyújtott bevallás    

 
 
 
 



  

 IV. A záró bevallás benyújtásának oka: (A megfelelı négyzetbe tegyen X-et.) 

1. Felszámolás   

2. Végelszámolás   

3. Átalakulás   

4. A tevékenység saját elhatározásból történı megszüntetése   

5. Hatósági megszüntetés   

6. 
Elıtársaságként mőködı társaság cégbejegyzés iránti kérelmének elutasítása  
vagy a kérelem bejegyzés elıtti visszavonása.  

  

7. Székhely áthelyezése   

8. Telephely megszüntetése   

9. Egyszerősített vállalkozói adó alanyiság megszőnése   

10. Egyéni vállalkozói tevékenység szüneteltetése   

11. A települési önkormányzat adórendeletének hatályon kívül helyezése    

12. Egyéb:    

 
 
 
 
 
 
 
 

6
.
 VI.  Az adó alapjának egyszerősített meghatározási módját választók nyilatkozata: 
        (Ha igen, a négyzetben jelölje x-sze.) 

6
.
  1. A 2011. Adóévre az adóalap egyszerősített meghatározási módját választottam.   

6
.
  2. A 2012. Adóévre az adóalap egyszerősített meghatározási módját választom.   

6
.
3

  3. A 2011. Adóévben, mint az egyszerősített vállalkozói adó alanya az adóalap egyszerősített 
      megállapítási módját választottam/választom.  
    Ha igen, a négyzetben x-szel jelölje.   

  

6
.
4

  4. A 2012. Adóévre, mint az egyszerősített vállalkozói adó alanya az iparőzési adónál az  
      egyszerősített adóalap megállapítási módot választom.  

  

 

VII.   Könyvvezetés módja: (A megfelelı négyzetbe tegyen egy X-et!)  

1. egyszeres   

2. kettıs   

3. bevételi és költségnyilvántartás   

4. bevételi nyilvántartás   
 

VIII.  
Alkalmazott adóalap megosztás módszere: 
(A megfelelı négyzetbe tegyen egy X-et.) 

1.  - személyi jellegő ráfordítással arányos   

2.  - eszközérték arányos   

3.  - személyi jellegő ráfordítás és eszközérték arányos együtt   

4.  - A Htv. 3. számú melléklet 2. pontja szerinti megosztás   

  V. A bevallásban szereplı betétlapok  
        A     B     C     D     E     F     G         
                                   
 A kiegészítı lapok jelölésének megfelelı négyzetébe tegyen egy X-et.   

Jelölje X-szel, ha Ön rendelkezı nyilatkozatot kíván tenni iparőzési adójának 5 %-ról   



  
 

IX.  AZ ADÓ KISZÁMÍTÁSA   
 

 Az adatok forintban 

 1. A Htv. szerinti – vállalkozási szintő - éves nettó árbevétel   

 2. Eladott áruk beszerzési értéke   

 3. Közvetített szolgáltatások értéke   

 4. A 3. sorból az alvállalkozói teljesítmények értéke  

 5. Anyagköltség   

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

 7. Htv. szerinti – vállalkozás szintő  adóalap [1-(2+3+5+6)]   

 8. A foglalkoztatás növeléséhez kapcsolódó adóalap-mentesség   

 9. Külföldön létesített telephelyen végzett tevékenységre jutó adóalap mentessége  

 10. A foglalkoztatás csökkentéséhez kapcsolódó adóalap-növekmény:  

 11. Mentességgel korrigált Htv. szerinti – vállalkozási szintő – adóalap [7-8-9+10]  

 12. Az önkormányzat illetékességi területére jutó – a 11. sorban lévı adóalap megosztása szerinti 
       települési szintő adóalap. 

 

 13. Adómentes adóalap önkormányzati döntés alapján (Htv. 39/C §-a szerint)  

 14. Az önkormányzati rendelet szerinti adóköteles adóalap (12-13)   

 15. Adóalapra jutó iparőzési adó összege (14 x 1,7%)   

 16. Önkormányzati döntés szerinti adókedvezmény (Htv. 39/C §-a szerint)   

 17. Az ideiglenes jellegő iparőzési tevékenység után az adóévben megfizetett és az 
       önkormányzatnál levonható adóátalány összege: 

  

 18. Kommunális beruházás miatt magánszemély által levonható kedvezmény összege 
       [1995. évi XCVIII. tv. 10. § (2) bek. alapján] 

  

 19. Iparőzési adófizetési kötelezettség [15-(16+17+18)]   

 20. Adóelılegre befizetett összeg   

 21. Feltöltési kötelezettség miatt befizetett összeg   

 22. Különbözet [19-(20+21)]   

 23. Az önkormányzatra jutó adóátalány összege:   

 
X. Adóelıleg bevallása 
1. Elılegfizetési idıszak 2012. év 07. hónap 01. naptól  2013. év 06. hónap 30. napig  

Esedékesség Összeg 

2. Elsı elılegrészlet  2012. év 09. hónap 15. nap  Ft 

3. Második elılegrészlet az  2013. év 03. hónap 15. nap  Ft 
 

XI.   Felelısségem tudatában kijelentem, hogy a bevallásban közölt adatok a valóságnak megfelelnek 

      ____________________,              év              hó             nap 

 

 
 _______________________________  

adózó vagy képviselıje (meghatalmazottja) aláírása 
A jelen adóbevallást ellen jegyzem: 

Adótanácsadó, adószakértı neve: 

Adóazonosító jele: 

Bizonyítvány/Igazolvány száma: 

Jelölje X-szel, ha az adóhatósághoz bejelentett, a bevallásra jogosult állandó meghatalmazott  

Jelölje X-szel, ha meghatalmazott és meghatalmazását csatolta  

Jelölje X-szel, ha az aláíró az adóhatósághoz bejelentett pénzügyi képviselı  



  

 

„A” jel ő betétlap 
 

2011. adóévrıl az Hıgyész Nagyközség Önkormányzat illetékességi területén folytatott állandó jellegő iparőzési 
tevékenység utáni adókötelezettségrıl szóló helyi iparőzési adóbevalláshoz 

Vállalkozók nettó árbevételének a kiszámítása 
 

Az adóalany neve (cégneve): 

Adószáma: Adóazonosító jele: 

 

 Az adatok forintban 

   1. A Htv. szerinti - vállalkozási szintő – éves nettó árbevétel [2-3-4-5-6]  
  

  2. A számviteli törvény szerinti nettó árbevétel 
  

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

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

  

   5. Egyéb ráfordítások között kimutatott regisztrációs adó, energiaadó összege 
  

   6. Felszolgálási díj árbevétel 
 

 

 

  _______________________,                év                 hó                 nap 

 

 
 _____________________________  

adózó vagy képviselıje (meghatalmazottja) aláírása 

 



  

 
„F” jel ő betétlap 

 
2011. adóévrıl az Hıgyész Nagyközség Önkormányzat illetékességi területén folytatott állandó jellegő iparőzési 

tevékenység utáni adókötelezettségrıl szóló helyi iparőzési adóbevalláshoz 
A vállalkozási szintő adóalap megosztása 

  

Az adóalany neve (cégneve):  

Adószáma:  Adóazonosító jele: 
   
 1. A vállalkozás által az adóévben - a Htv. melléklete szerint – figyelembe veendı összes személyi 
jellegő ráfordítás összege 

, Ft 

 2. Az 1. sorból az önkormányzat illetékességi területén foglalkoztatottak után az adóévben - a Htv. 
melléklete szerint - figyelembe veendı személyi jellegő ráfordítás összege 

, Ft 

 3. A vállalkozásnak az adóévben a székhely, telephely szerinti településekhez tartozó - a Htv. melléklete 
szerinti - összes eszközérték összege 

, Ft 

 4. A 3. sorból az önkormányzat illetékességi területén figyelembeveendı – a Htv. melléklete szerinti –
eszközérték összege 

, Ft 

 5. Egyetemes vagy közüzemi szolgáltató, villamosenergia- vagy földgázkereskedı villamosenergia vagy 
földgáz végsı fogyasztók részére történı értékesítésébıl származó az önkormányzat illetékességi 
területére jutó számviteli törvény szerinti nettó árbevétel:  

, Ft 

  6. Az 5. sorból az egyetemes vagy közüzemi szolgáltató, villamosenergia- vagy földgázkereskedı 
villamosenergia vagy földgáz végsı fogyasztók részére történı értékesítésébıl származó az 
önkormányzat illetékességi területére jutó számviteli törvény szerinti nettó árbevétel 

, Ft 

  7. Villamos energia elosztó hálózati engedélyes és földgázelosztói engedélyes esetén az összes végsı 
fogyasztónak a továbbított villamosenergia vagy földgáz mennyisége (adatok: Kwh, vagy ezer m3) 

, kWh v. 
, ezer m3 

  8. A 7. sorból a villamos energia elosztó hálózati engedélyes és földgázelosztói engedélyes esetén az 
önkormányzat illetékességi területén lévı végsı fogyasztónak továbbított villamosenergia vagy földgáz 
mennyisége (adatok: Kwh, vagy ezer m3) 

, kWh v. 
, ezer m3 

  9. Az építıipari tevékenységbıl [Htv. 52. § 24.] származó, számviteli törvény szerinti értékesítés nettó 
árbevétele és az adóév utolsó napján fennálló, építıipari tevékenységgel összefüggésben készletre vett 
befejezetlen termelés, félkésztermék, késztermék értéke együttes összegben 

, Ft 

 10. A 9. sorból az önkormányzat illetékességi területén a Htv. 37. § (3) bekezdés szerint létrejött 
telephelyre jutó összeg 

, Ft 

 11. A vezeték nélküli távközlési tevékenységet végzı vállalkozó távközlési szolgáltatást igénybe vevı 
elıfizetıinek száma 

, db 

 12. A 11. sorból az önkormányzat illetékességi területén található számlázási cím szerinti vezeték nélküli 
távközlési tevékenységet igénybe vevı elıfizetık száma 

, db 

 13. A vezetékes távközlési tevékenységet végzı vállalkozó vezetékes távközlési tevékenység 
szolgáltatási helyeinek száma 

, db 

 14 A 13. sorból az önkormányzat illetékességi területén található vezetékes szolgáltatási helyeinek száma , db 

 15 A vezetékes távközlési tevékenységet végzı vállalkozó vezeték nélküli távközlési szolgáltatást 
igénybe vevı elıfizetıinek száma 

, db 

 16. A 15. sorból az önkormányzat illetékességi területén található számlázási cím szerinti vezeték nélküli 
távközlési tevékenységet igénybe vevı elıfizetık száma 

, db 

 

  

 ______________________,              év              hó          nap  __________________________________  
adózó vagy képviselıje (meghatalmazottja) aláírása 



 

„G” jel ő betétlap 
 

2011. adóévrıl az Hıgyész Nagyközség Önkormányzat illetékességi területén folytatott állandó jellegő iparőzési tevékenység utáni 
adókötelezettségrıl szóló helyi iparőzési adóbevalláshoz 

 Nyilatkozat túlfizetésrıl  

Adóalany neve (cégneve):  

Adóazonosító jele: Adószáma: 
  

II. Nyilatkozat: (Megfelelı túlfizetési kérelmét a megfelelı kockában X-szel jelölje) 
  A túlfizetés összegét késıbb esedékes iparőzési adó fizetési kötelezettségre kívánom felhasználni. 
  A túlfizetés összegébıl _____________ forintot kérek visszatéríteni, a fennmaradó összeget késıbb esedékes iparőzési adó fizetési kötelezettségre 

kívánom felhasználni. 
  A túlfizetés összegébıl _____________ forintot kérek visszatéríteni, _____________ Forintot kérek más adónemben/hatóságnál nyilvántartott 

lejárt esedékességő köztartozásra átvezetni a fennmaradó összeget késıbb esedékes iparőzési adó fizetési kötelezettségre kívánom felhasználni. 
  A túlfizetés összegébıl _____________ forintot kérek más adónemben/hatóságnál nyilvántartott lejárt esedékességő köztartozásra átvezetni, a 

fennmaradó összeget késıbb esedékes iparőzési adó fizetési kötelezettségre kívánom felhasználni.  
  A túlfizetés teljes összegének visszatérítését kérem. 
 
III. Más adónemben, hatóságnál nyilvántartott lejárt esedékességő köztartozásra átvezetendı összegek: 

 Sorsz Köztartozást nyilvántartó intézmény 
megnevezése: 

Köztartozás fajtája: Összeg (Ft) Köztartozáshoz tartozó pénzintézeti 
számlaszám 

 Intézmény által 
alkalmazott 
ügyfélazonosító 
szám 

 01.          
 02.          
 03.          
 04.          
 05.          

  
 Felelısségem tudatában kijelentem, hogy a nyilatkozatban közölt adatok a valóságnak megfelelnek. 

  __________________,                 év             hó            nap   
   _____________________________  

adózó vagy képviselıje (meghatalmazottja) aláírása 
  
 


