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Adóhatóság tölti ki !
Benyújtás, postára adás napja: …………..
Adózó azonosítója: ………………………
Átvevő aláírása: ……………………..

HELYI IPARŰZÉSI ADÓBEVALLÁS
2012. adóévről KŐRÖSHEGY Község Önkormányzatának illetékességi területén
folytatott állandó jellegű iparűzési tevékenység utáni adókötelezettségről

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. Évközben 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) b. pontja alapján állandó jellegű iparűzési tevékenységgé váló
tevékenység után benyújtott bevallás
II. Bevallott időszak: ............... év ............... hó ........... naptól .............. év ..................... hó ........... napig
III. A záró bevallás benyújtásának oka: ( A megfelelő négyzetbe tegyen egy x-et. )
1. Felszámolás
2. Végelszámolás
3. Átalakulás
4. A tevékenység saját elhatározásból történő megszűntetése
5. Hatósági megszüntetés
6. Előtársaságként működő társaság cégbejegyzés iránti kérelmét elutasították
vagy a kérelmét a bejegyzés előtt visszavonta
7. Székhely áthelyezése
8. Telephely megszűntetése
9. Egyszerűsített vállalkozói adóalanyiság megszűnése
10. A települési önkormányzat adórendeletének hatályon kívül helyezése
11. Egyéb: ………………………..

IV. Adóalany
1. Az adózó neve (cégneve ): ................................................................................................................
2. Születési helye: ................................................. város / község , ideje: ............................................
3. Anyja születési család és utóneve: .....................................................................................................
4. Székhelye, lakóhelye: ...........................................................................................................
5.Telephelye : .......................................................................................................................................
6. Levelezési címe: ................................................................................................................................
7. Adószáma: _ _ _ _ _ _ _ _ - _ - _ _
adóazonosító jele : _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
8. Statisztikai számjele: _ _ _ _ _ _ _ _ - _ _ _ _ - _ _ _ - _ _
9. Pénzintézeti számlaszáma: _ _ _ _ _ _ _ _ - _ _ _ _ _ _ _ _ - _ _ _ _ _ _ _ _
10.Telefonszáma: …………………………… e-mail címe: ………………………………………….
11.A bevallás kitöltőjének neve, telefonszáma: ....................................................................................

V.

A bevallásban szereplő betétlapok

A
B
C
D
E
F
G
H
(Csak a vállalkozás sajátosságának megfelelő kiegészítő lap kerül a csomagba és kell kitölteni!)
VI. Az adó alapjának egyszerűsített meghatározási módját választók nyilatkozata
1. A 2011. adóévre az adóalap egyszerűsített meghatározási módját választottam (a személyi
jövedelemadóban átalányadózást választó adózók, és azon egyéb adóalanyok részére, akik 2011.
adóévben 8 millió Ft nettó árbevételt nem értek el )
Ha igen, a négyzetben x-szel jelölje
a., - 2012. évben a személyi jövedelemadóban bevallott átalányadóm alapja ………………...….Ft
b., - 2012. évben a személyi jövedelemadóban bevallott nettó árbevételem ………………….Ft
( Az egyszerűsített adóalap meghatározás választásakor az a., esetben nem kell kitölteni a
"A" jelű kiegészítő lapot, valamint a IX./1-6. sorokat, a b., esetben pedig a IX./2.-6. sorokat. )
2. A 2013. adóévre az adóalap egyszerűsített meghatározási módját választom ( a személyi
jövedelemadóban átalányadózást választó adózók, azon vállalkozási tevékenységet folytató
adóalanyok részére, akik 2011. adóévben 8 millió Ft nettó árbevételt nem értek el ).
Ha igen, a négyzetben x-szel jelölje
3. A 2012. adóévben, mint az egyszerűsített vállalkozói adó (EVA) alanya az adóalap egyszerűsített
megállapítási módját választottam.
Ha igen, a négyzetbe x-szel jelölje
2012. évben az egyszerűsített vállalkozó adóm alapja ………………… Ft
(IX./1-es sorba
írandó)( Az adó kiszámításánál nem kell kitölteni a IX./2-6. sorokat.)
4. A 2012. adóévre, mint az egyszerűsített vállalkozói adó alanya az iparűzési adónál az
egyszerűsített adóalap meghatározási módot választom.
Ha igen, a négyzetbe x-szel jelölje
VII. Könyvvezetés módja: (A megfelelő kockába tegyen egy x-et!)
1. egyszeres
2. kettős
3. bevételi és költségnyilvántartás
4. bevételi nyilvántartás
VIII. A 2012. évre alkalmazott adóalap megosztás módszere:
(Megfelelő négyzetbe tegyen x-szet)
1. személyi jellegű ráfordítással arányos
2. eszközérték arányos
3. személyi jellegű ráfordítás és eszközérték arányos együtt
4. Egyetemes szolgáltató, közüzemi szolgáltató,
elosztói engedélyes, villamosenergia kereskedő, földgázkereskedő
( a Htv. 3. számú melléklet 2.2. pontja szerinti megosztás )

IX. AZ ADÓ KISZÁMÍTÁSA
Az adatokat
forintban kell
megadni

Az adóhatóság
tölti ki !

1. A Htv. szerinti - vállalkozási szintű - éves nettó árbevétel
( részletezése külön lapon található )
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 - vállalkozási szintű – 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. Mentességekkel korrigált Htv. szerinti – vállalkozási
szintű – adóalap [(7–8–9)+10]
12. Kőröshegy önkormányzat illetékességi területére jutó - a
11. sorban lévő adóalap megosztása szerinti települési szintű –
Adóalap
13. Adóalapra jutó iparűzési adó összege (12 x 1,5 % )
14. Az ideiglenes jellegű iparűzési tevékenység után az
adóévben megfizetett és az önkormányzatnál levonható
adóátalány összege
15. Iparűzési adófizetési kötelezettség
[13–14] (100 Ft-ra kerekítve)
16. Adóelőlegre befizetett összeg
17. Feltöltési kötelezettség címén befizetett összeg
18. Különbözet: még fizetendő adó (2011. május 31-ig )
[15-(16+17)] (100 Ft-ra kerekítve)
19. Különbözet: adótúlfizetés [(16+17)–15)]
(100 Ft-ra kerekítve)
X. Az önkormányzatra jutó adóátalány összege:
XI. Adóelőleg bevallása (kötelezően kitöltendő, e nélkül a bevallás érvénytelen! )
1. Előlegfizetési időszak: 2012. év július hó 01. naptól- 2013. év június hó 30. napig
Esedékesség
Összeg
2. Első előlegrészlet az előlegfizetési időszakban :
2012. év szeptember hó 15. nap .............................. Ft
( IX. pont 15. sorában szereplő adóösszeg csökkentve a 2012. március 16.-án fizetett előleggel)
3. Második előlegrészlet az előlegfizetési időszakban:
2013. év március hó 15. nap .................................... Ft
( IX. pont 15. sorában szereplő adóösszeg fel)

Nyilatkozat
A társasági adóelőlegnek az adóévi várható fizetendő adó összegére történő kiegészítésére
kötelezett 2012. évben
igen
nem

Figyelem!
Az adóbevallást csak teljesen kitöltve és aláírva tudjuk elfogadni,
a hiányos adóbevallás érvénytelen!
Más adóhatóságnál (állami, önkormányzati adóhatóságnál, vámhatóságnál, illetékhivatalnál) nincs
tartozásom. ( Ha nincs tartozás, azt x-szel jelölje. )
Amennyiben tartozása van, a G jelű kiegészítő lapot is ki kell tölteni !
Az adótúlfizetés összegéből visszatéríthető adót kérem esedékességkor a helyi adó-fizetési helyi
adóelőleg-fizetési kötelezettségemre és egyéb kötelezettségemre – fennálló bírság, késedelmi pótlék
hátralékomra – elszámolni illetve átvezetni
Amennyiben az adótúlfizetés egész összegét visszakéri, azt a négyzetben x-szel jelölje!
Amennyiben az adótúlfizetés összegét részben kéri vissza azt a négyzetben x-szel jelölje!

A visszatérítést a ………………………………….……………………..… számú számlaszámra,
illetve ennek hiányában a ……………………………………..……………………….. címre kérem.
( A túlfizetés rendezéséhez a „G” lapot ki kell tölteni! )
Felelősségem tudatában kijelentem, hogy a bevallásban közölt adatok a valóságnak
megfelelnek.
.................................................., .............. év ........................ hó .................... nap
...............................................
( cégszerű ) aláírás
A bevallás ellenjegyzése esetén az ellenjegyző személy
neve:............................................................................... adószáma, vagy adóazonosító jele:
.............................................
adótanácsadói oklevelének száma, kelte, vagy adószakértői engedélyének száma, kelte:
...................................................
Ellenjegyzés dátuma: ................... év ....................... hó ......................... nap
A bevallást ellenjegyzem:
..........................................
adótanácsadó, adószakértő

" A '"

Vállalkozók nettó árbevételének a kiszámítása
2012. adóévről Kőröshegy önkormányzat illetékességi területén
folytatott állandó jellegű iparűzési tevékenység utáni adókötelezettségről
szóló helyi iparűzési adóbevalláshoz kapcsolódó
" A '" jelű kiegészítő lap

Az adózó neve, cégneve:
................................................................................................................................................................
Adószáma:

_ _ _ _ _ _ _ _- _ _ -_

Adóazonosító jele: _ _ _ _ _ _ _ _

Az adatokat
forintban kell
megadni
1
2
3
4
5
6

Az adóhatóság
tölti ki !

A Htv. szerinti - vállalkozási szintű - éves nettó
árbevétel (2-3-4-5-6)
A számviteli törvény szerinti nettó árbevétel
A társasági adóról és az osztalékadóról szóló törvény
szerinti jogdíjbevétel
Egyéb szolgáltatások értékeként, illetve egyéb ráfordítások
között kimutatott jövedéki adó
Egyéb ráfordítások között kimutatott regisztrációs adó,
energiaadó összege
Felszolgálási díj árbevétele

.................................................., .............. év ........................ hó .................... nap
..................................................
( cégszerű ) aláírás

"F"

A vállalkozási szintű adóalap megosztása
2012. adóévről Kőröshegy Önkormányzat illetékességi területén folytatott állandó jellegű
iparűzési tevékenység utáni adókötelezettségről szóló helyi iparűzési adóbevalláshoz
kapcsolódó
" F " jelű kiegészítő lap

Az adózó neve, cégneve:
................................................................................................................................................................
Adószáma:

_ _ _ _ _ _ _ _- _ _ -_

Adóazonosító jele: _ _ _ _ _ _ _ _

A személyi jellegű ráfordítással arányos, az eszközérték arányos és a komplex megosztási
módszerek közül nem lehet azt alkalmazni, amelyik a székhely, vagy valamelyik telephely
szerinti település esetén 0 forint települési adóalapot eredményez!
Az adatokat
Ft-ban kell
megadni
1 A vállalkozás által az adóévben - a Htv. melléklete szerint - figyelembe veendő
összes személyi jellegű ráfordítás összege
2 Az 1. sorból az önkormányzat illetékességi területén foglalkoztatottak után az
adóévben - a Htv. melléklete szerint - figyelembe veendő személyi jellegű
ráfordítás összege
3 A vállalkozásnak az adóévben a székhely, telephely szerinti településekhez
tartozó - a Htv. melléklete szerinti - összes eszközérték összege
4 A 3. sorból az önkormányzat illetékességi területén figyelembe veendő - a Htv.
melléklete szerinti - eszköz-érték összege
5 Egyetemes vagy közüzemi szolgáltató, villamosenergia – vagy földgáz
kereskedő villamosenergia vagy földgáz végső fogyasztó részére történő
értékesítésből származó összes számviteli törvény szerinti árbevétele
6 Az 5. sorból az egyetemes vagy közüzemi szolgáltató, villamosenergia – vagy
földgáz kereskedő villamosenergia vagy földgáz végső fogyasztó részére történő
értékesítésből származó, az Önkormányzat illetékességi területére jutó számviteli
törvény szerinti nettó árbevétele
7 Villamosenergia elosztó hálózati engedélyes és földgáz elosztói engedélyes
esetén az összes végső fogyasztónak továbbított villamosenergia vagy földgáz
mennyisége
8 A 7. sorból a villamosenergia elosztó hálózati engedélyes és földgáz elosztói
engedélyes esetén az Önkormányzat illetékességi területén lévő végső
fogyasztónak továbbított villamosenergia vagy földgáz mennyisége
.................................................., .............. év ........................ hó .................... nap
..................................................
( cégszerű ) aláírás

"G"
2012. adóévről Kőröshegy Önkormányzat illetékességi területén folytatott állandó jellegű
iparűzési tevékenység utáni adókötelezettségről szóló helyi iparűzési adóbevalláshoz
kapcsolódó " G " jelű kiegészítő lap
Nyilatkozat a túlfizetésről és a fennálló köztartozásokról

Az adózó neve, cégneve:
................................................................................................................................................................
Adószáma:

_ _ _ _ _ _ _ _- _ _ -_

Adóazonosító jele: _ _ _ _ _ _ _ _

1. A túlfizetés összegét később esedékes iparűzési adó fizetési kötelezettségemre kívánom
felhasználni.
2. A túlfizetés összegéből …………………... forintot kérek visszatéríteni, a fennmaradó összeget
később esedékes iparűzési adó fizetési kötelezettségemre kívánom felhasználni.
3. A túlfizetés összegéből ……………… forintot kérek visszatéríteni, ……………… forintot
kérek ( a táblázatban kijelölt ) más adónemben/hatóságnál nyilvántartott lejárt esedékességű
köztartozásra átvezetni, a fennmaradó összeget később esedékes iparűzési adó fizetési
kötelezettségemre kívánom felhasználni.
4. A túlfizetés összegéből ………………... forintot kérek ( a táblázatban kijelölt ) más
adónemben/hatóságnál nyilvántartott lejárt esedékességű köztartozásra átvezetni, a fennmaradó
összeget később esedékes iparűzési adó fizetési kötelezettségemre kívánom felhasználni.
5. A túlfizetés teljes összegének visszatérítését kérem.
Tisztelt Adózónk! Ha Önnek visszaigényelhető adója van, akkor nyilatkoznia kell arról, hogy
más adóhatóságnál (APEH, vámhatóság, más önkormányzati adóhatóság) van-e esedékessé
vált köztartozása. Az adóhatóság a saját nyilvántartása szerinti, továbbá az Ön
nyilatkozatában feltüntetett tartozás mértékéig a visszaigényelt összeget visszatarthatja.
Az adóbevallás benyújtásának napján a következő köztartozásaim állnak fenn:
A tartozást nyilvántartó szervezet
megnevezése

azonosító adata

pénzforgalmi jelzőszáma

A tartozás
összege

A hivatal
tölti ki

01.
02.
03.
Más adóhatóságnál nincs fennálló tartozásom!
Felelősségem tudatában kijelentem, hogy a nyilatkozatban közölt adatok a valóságnak megfelelnek.
.................................................., .............. év ........................ hó .................... nap
..................................................
( cégszerű ) aláírás

" H '"
2012. adóévről Kőröshegy önkormányzat illetékességi területén
folytatott állandó jellegű iparűzési tevékenység utáni adókötelezettségről
szóló helyi iparűzési adóbevalláshoz kapcsolódó
" H '" jelű kiegészítő lap
Részletes kimutatás a vállalkozás Kőröshegy község területén foglalkoztatott építőipari,
nyomvonalas létesítményen végzett kivitelezési, fenntartási, szerelési, szervezési tevékenységet
folytató alvállalkozóiról

Az adózó neve, cégneve:
................................................................................................................................................................
Adószáma:

Sorszáma

01
02
03
04
05
06
07
08
09

_ _ _ _ _ _ _ _- _ _ -_

Alvállalkozó
neve

Adószáma

Adóazonosító jele: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

Pontos
levelezési
cím

Alvállalkozóként
végzett
tevékenység
megnevezése

Kifizetett összeg
ÁFA nélkül

