Balotaszállás Községi Önkormányzat
6412 Balotaszállás, Ady Endre u. 26.
Tel.: 77/442-098 Fax.: 77/542-000

HELYI IPARŰZÉSI ADÓBEVALLÁS
2017. adóévről a balotaszállási önkormányzat illetékességi területén folytatott állandó jellegű iparűzési
tevékenység utáni adókötelezettségről
FŐLAP
AZONOSÍTÓ ADATOK
Az adózó neve (cégneve): .....................................................................................................................................
születési helye, ideje:................................................................ anyja neve ...........................................................
címe (lakóhelye, székhelye): .................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................................
telephelye: .............................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................................
levelezési címe: .....................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................................
adószáma: ..............................................................................................................................................................
adóazonosító jele: ..................................................................................................................................................
A bevallás kitöltőjének neve, telefonszáma: ..............................................................................................................
...................................................................................................................................................................................
I. Bevallás jellege (A bevallás jellegét a megfelelő négyzetbe x-szel jelölje.)
 1. Éves bevallás
 2. Záró bevallás
 3. Előtársasági bevallás
 4. Naptári évtől eltérő üzleti évet választó adózó bevallása
 5. Év közben kezdő adózó bevallása
 6. Naptári évtől eltérő üzleti évet választó adózó áttérésének évéről készült évközi bevallása
 7. A személyi jövedelemadóról szóló törvény szerint mezőgazdasági őstermelő bevallása
 8. A Htv. 37. § (2) a) pontja és a (3) bekezdés alapján állandó jellegű iparűzési tevékenységgé
váló tevékenység után benyújtott bevallás
 9. A kisadózó vállalkozás tételes adójának alanyaként benyújtott bevallás
 10. A Htv. 39/E. § szerint mentes adóalany bevallása
 11. A Htv. 39/F. § szerint mentes adóalany bevallása
Az adóalanyt megillető adóelőnyt de minimis (csekély összegű) támogatásnak minősül, amennyiben e tényt
ebben a négyzetben jelöli, akkor azzal elismeri, hogy a mentesség igénybevételére jogosult



12. Önellenőrzés

II. Bevallott időszak: 201 . év ....................... hó ............ naptól 201 . év ........................... hó ........... napig
III. A záró bevallás benyújtásának oka: (A megfelelő négyzetbe tegyen egy x-et.)
 1. Felszámolás
 2. Végelszámolás
 3. Kényszertörlés
 4. Adószám megszüntetése
 5. Átalakulás, egyesülés, szétválás
 6. A tevékenység saját elhatározásból történő megszüntetése
 7. Hatósági megszüntetés
 8. Előtársaságként működő társaság cégbejegyzés iránti kérelmét elutasították vagy kérelmét a
bejegyzés előtt visszavonta
 9. Székhely áthelyezése
 10. Telephely megszüntetése
 11. Egyszerűsített vállalkozói adóalanyiság megszűnése
 12. Egyéni vállalkozói tevékenység szüneteltetése
 13. A kisadózó vállalkozások tételes adójában az adóalanyiság év közben való keletkezése
 14. A kisvállalati adóban az adóalanyiság megszűnése
 15. A települési önkormányzat adórendeletének hatályon kívül helyezése
 16. Egyéb:
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IV. Betétlapok:

A

B

C

D

E

F

G

H

I

A kiegészítő lapok jelölésének
megfelelő négyzetbe tegyen egy x-et.

V. Az adó alapjának egyszerűsített meghatározási módját választók nyilatkozata
Az adóévre az adóalap egyszerűsített megállapítási módját választom:
a)
b)
c)
d)






A személyi jövedelemadóról szóló törvény szerinti átalányadózóként
Az egyszerűsített vállalkozói adó alanyaként
Az adóévben 8 millió forintot meg nem haladó nettó árbevételű adóalanyként
A kisvállalati adó hatálya alá tartozó adóalanyként

VI. AZ ADÓ KISZÁMÍTÁSA
1. Htv. szerinti - vállalkozási szintű - éves nettó árbevétel (részletezése

Az adatokat forintban kell megadni

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+4+5) vagy a
Htv. 39. § (6) alkalmazása esetén: „E” jelű lap III/11. sor]
7. Szokásos piaci árra való kiegészítés miatti korrekció(+,-)*
8. Az IFRS-t alkalmazó vállalkozóknál az áttérési különbözet összege
(+,-)*(részletezése az I jelű betétlapon található)
9. A foglalkoztatás növeléséhez kapcsolódó adóalap-mentesség
10. A foglalkoztatás csökkentéséhez kapcsolódó adóalap-növekmény
11. Korrigált Htv. szerint - vállalkozási szintű - adóalap (6+7+8-9+10)
12. Az önkormányzat illetékességi területére jutó - a 11. sorban lévő
adóalap megosztása szerinti - települési szintű adóalap
13. Adómentes adóalap önkormányzati döntés alapján (Htv. 39/C. § (2)
bekezdés szerint)
Az adóelőny de minimis (csekély összegű) támogatásnak minősül, amennyiben ebben
a sorban értéket rögzít, akkor azonnal elismeri, hogy jogosult annak igénybevételére

14. Adómentes adóalap önkormányzati döntés alapján (Htv. 39/C. § (4)
bekezdés szerint)
Az adóelőny de minimis (csekély összegű) támogatásnak minősül, amennyiben ebben
a sorban értéket rögzít, akkor azonnal elismeri, hogy jogosult annak igénybevételére

15. Az önkormányzati rendelet szerinti adóköteles adóalap (12-13-14)
16. Adóalapra jutó iparűzési adó összege (15.sor x 2 %)
17. Önkormányzati döntés szerinti adókedvezmény (Htv. 39/C. § (2)
bekezdés szerint)
Az adóelőny de minimis (csekély összegű) támogatásnak minősül, amennyiben ebben a
sorban értéket rögzít, akkor azonnal elismeri, hogy jogosult annak igénybevételére

18. Önkormányzati döntés szerinti adókedvezmény (Htv. 39/C. § (4)
bekezdés szerint)
Az adóelőny de minimis (csekély összegű) támogatásnak minősül, amennyiben ebben a
sorban értéket rögzít, akkor azonnal elismeri, hogy jogosult annak igénybevételére

19. Az ideiglenes jellegű iparűzési tevékenység után az adóévben
megfizetett és az önkormányzatnál levonható adóátalány összege
[Htv. 40/A. § (1) bek. a) pontja szerint]
20. A ráfordításként, költségként az adóévben elszámolt belföldi útdíj
7,5 %-ának a településre jutó összege
[Htv. 40/A. § (1) bek. b) pontja szerint]
21. A ráfordításként, költségként az adóévben elszámolt külföldi útdíj
7,5 %-ának a településre jutó összege
[Htv. 40/A. § (1) bek. b) pontja szerint]
22. A ráfordításként, költségként az adóévben elszámolt úthasználati díj
7,5 %-ának a településre jutó összege
[Htv. 40/A. § (1) bek. b) pontja szerint]
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23. Az önkormányzati döntés szerint a vállalkozó az adóévben elszámolt
alapkutatás, alkalmazott kutatás vagy kísérleti fejlesztés közvetlen
költsége 10%-ának településre jutó hányada
[Htv. 40/A. § (3) bek.]
24. Iparűzési adófizetési kötelezettség [16-(17+18+19+20+21+22+23)]
(Az adó összegét 100 Ft-ra kerekítve kell megfizetni.)
25. Adóelőlegre befizetett összeg
26. Feltöltési kötelezettség címén befizetett összeg
27. Különbözet [24-(25+26)]
28. Az önkormányzatra jutó adóátalány összege
29. Külföldön létesített telephelyre jutó adóalap
30. Az adóévben megfizetett e-útdíj 7,5%-a
31. A foglalkoztatás növeléséhez kapcsolódó létszámnövekmény
(főben kifejezett adat)
* negatív érték esetén az előjelet a számadat előtt kell feltüntetni!
VII. Bevallás a következő előlegfizetési időszakban fizetendő adóelőleg-részletekről

1. Előlegfizetési időszak:

2.

év

hó

naptól

év

hó

napig

Első előlegrészlet: Esedékesség

év

hó

nap

Összeg:
3.

Ft

Második előlegrészlet: Esedékesség:

év

hó

nap

Összeg:

Ft

VIII. Nyilatkozat a feltöltési kötelezettség teljesítéséhez
Figyelem!
Az önkormányzati adóhatóság az adókötelezettség ellenőrzése érdekében a bevalláshoz további részletező táblázatokat
rendszeresíthet. Ebben az esetben azok kitöltése is kötelező.
Felelősségem tudatában kijelentem, hogy a bevallásban közölt adatok a valóságnak megfelelnek.
.................................................... , 201.. .................................... hó .......... nap
..........................................................................
az adózó vagy képviselője (meghatalmazottja)
aláírása
Jelölje X-szel, ha az adóhatósághoz bejelentett, a bevallás aláírására jogosult állandó meghatalmazott:
Jelölje X-szel, ha meghatalmazott és meghatalmazást csatolta:
Jelölje X-szel, ha az aláíró az adóhatósághoz bejelentett pénzügyi képviselő:





A bevallás ellenjegyzése esetén az ellenjegyző személy neve: ...........................................................................
adószáma vagy adóazonosító jele: .......................................................................................................................
adótanácsadói oklevelének száma, kelte, vagy adószakértői engedélyének száma, kelte: ..................................
.............................................................................................................................................................................
Ellenjegyzés dátuma: 201.. .................................. hó ............ nap
..........................................
(cégszerű) aláírás
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