
BEVAtLÁs
a helyi iparűzési adóról

dllandó jellegű iparűzési tevékenység esetén
FotAP

2016. évben kezdődő ad,őévbenalaz önkormányzat illetékességi területén
folytatott tevékenység utáni adókötelezettségről

(Benyújtandó a székhely, telephely fekvése szerinti települési önkormányzat,
főváro sb an a fővárosi önkormány zat adőható s ágához. )

I. Bevallás jellege

I 1. Evesbevallás

lf z.zarobevallás

! s. PlOta.sasági bevallás

! a. Naptári évtőI eltérő üzleti évet választó adózó bevallása

! s, pv közben kezd,ő adőzőbevaliása

! O. Naptári éltől eltérő üzleti évet választó adózó áttérésének évéről készült évközi bevallása

|] l. l,személyi jövedelemadóról szóIó törvény szerint mezőgazdasági őstermelő bevallása

! S. e Htv. 4i. § (8) bekezdés aiapján, közös ősterm előiigazoVányban adószámmal rendelkező őstermelő
(adőző), családi gazdálkodó bevallása

! q. e Hft.37 . § (2) bek. a) pontja és a (3) bek. alapján állandó jellegű iparűzésitevékenység géválő
tevékenység után benyujtott bevallás

! rO. e kisadózó vállalkozás tételes adójának alanyaként benyujtott bevallás

! r r. e Htv. 39/E. §-a szerint mentes adóalany bevallása

! tZ. e Htv. 39/F. §-a szerint mentes adóalany bevallása
Az adóalanyt megillető adóelőny de minimis (csekély összegű) támogatásnak minősüI, amennyiben e tényt ebben a négyzetben

jelöli, akkor azzal elismeri, hogy a mentesség igénybevételére jogosult,

! tE. önellenőrzés

II. Bevallott időszak tttlleuilhónnaptól rrmeuilhó[Inapig

III.Zárő bevallás

! 1. Felszámolás

! Z. Végelszámolás

D l. rényrzertörlés

l +. edórrám megszüntetése

l s. Átalakulás, egyesülés, szétválás

! O. e tevékenység saját elhatározásból történő megszüntetése

! Z. Hatósági megszüntetés

D S. Plőtarsaságként működő társaság cégbe)egyzésiránti kérelemnek elutasítása vagy a kérelem bejegyzés

előtti visszavonása

! g. srekhely áthelyezése

l tO, telephely megszüntetése

! t t. ngyrrerűsített vállalkozói adóalanyiság megszűnése

I tZ, rgyOni vállalkozói tevékenység szüneteltetése

! r:. e kisadózó vállalkozások tételes adólában az adőalanyiság év közben való keletkezése

I r+. e kisvállalati adóban az adőalanyiság megszűnése

! tS. e települési önkormányzat adórendeletének hatályon kívül helyezése

! ro.

C. O243-3O0l2016. r. sz. Pátria Nyonrda Zrt



IV.Abevallásbanszereplőbetétlapok A! B! C! Dn E! F! G! H! I! IE

V. Adóalany

1. Adóaiany neve (cégneve):

2. Születési helye: város/község

3. Születési ideje: 

- 

év- hó _ nap

4, Anyja születési családi és utóneve:

5. Adóazonosító jele:

6. Adőszáma: [rmm!m
7. Székhelye, lakóhelye: [ttl ] város/község

közterület közterület jellege _ hsz. _ ép. _ lh, _ em, _ ajtó

B. Az adóbevallást kitöltő neve:

9. Telefonszáma:

10. E-mail-címe:

VI. Az adó alapjának egyszerűsített meghatározási módját választók nyilatkozata

Az adőévre az adőaIap egyszerúsített megállapítási módját választom:

a) ! a személyi jövedelemadóról szóló törvény szerinti átalányadózóként

b) ! az egyszerűsített vállalkozói adó alanyaként

c)! a 8 millió forintot meg nem haladó nettó árbevételű adóalanyként

d) ! a kisvállalati adó hatáIya aIátartozó adóalanyként



2 4, Ip arűzésiadó - fi zetési kötelezetts ég [ 1 6- ( 1 7 + 1 8 + 19 + 20 + 2I +22 +23)]

25, Az önkormányzatra jutó adóátalány összege

26. Külföldön létesített telephelyre jutó adóalap

27, Az adóévben megfizetett e-útdíj 7,So/o-a

28. A fo glalkoztatás növeléséhez kapcsolódó létszámnövekmény
(főben kifej ezett adat)

tttmffimmmmmmltnmmmmmmmmm[n
mmmm[tE

VIII. Adóelőlegek bevallása

1, Előlegfizetési időszak tT-m .u [T hó [l naptól tttll*ilhó[llnapig

2, Első előlegrészlet. Esedékesség:

2,1. Összeg (forintban):

3. Második előlegrészlet. Esedékesség:

3. 1, Összeg (forintban):

[fm*ilholllnap
mmmmm
[fn ]euffiho[Inupffimmmffi

IX. Felelősségem tudatában kijelentem, hogy a bevallásban közölt adatok a valóságnak megfelelnek

helység

1. )elen adóbevallást ellenjegyzem:

lttl] [ T
év hó nap az adózővagy kepvise1:]:^(,,*n"almazottja)

alalraSa

2, Adótanácsadó, adószakértő neve:

3. Adóazonosító száma:

4. Bizonyítvány, igazolvány száma:

5. Jelölje X-szel:

! S. r. az adóhatósághoz bejelentett, a bevallás aiáírására jogosult állandó meghatalmazott

l] S.Z.meghatalmazott (meghatalmazás csatolva)

! S.:. adóhatósághoz bejelentett pénzügyi képviselő



VII. Az adó (a 28. sor kivételévelforintban)

1. Htv. szerinti - vállalkozási szintű - éves nettó árbevétel

(részletezésekülön lapon található) m.n].m [I.m
2. Eladott áruk beszerzési értékének, közvetített szolgáltatások értékének T--r---] T--r-

figyelembe vehető [a Htv. 39. § (6)bekezdésénekhatálya alá m m m m m
nem tartozó adóalany esetén: ,,E" lap II/7. sor] együttes összege

3,AzalváIlalkozóiteljesítésekértéke m m ffi m.ffi
4.Anyagköltség m.mm,mm
5.Alapkutatás,alkalmazottkutatás,kísérletifejlesztésadóévben ll fTfltInf-pnrT 11
elszámoltközvetlenköltsége l l . l l 1,1 l l l.] l l i. l l

6. Htv. szerinti - vállalkozási szintű - adóalap [1-(2+3+4+5) vagy a f-pn f11 l fIf l fpn tT n
Htv.39.§(6)bekezdésénekalkalmazásaesetén: ,,E"jelűlapIII/1l.sor] ll=_ +t. ll .ll .l lll

7. Szokásos piaci árravaló kiegészítés miatti korrekció (+,-)* m.m m.m m
, 

t1:::::;::::T,,-;;::'-^:r;y,Iil,2:;"ésikülönbözetösszege(*,-)- fil m m m m
9. A foglalkoztatás növeléséhez kapcsolódó adóalap-mentesség II m m m m

10. A foglalkoztatás csökkentéséhez kapcsolódó adóalap-növekmény [I m m m m
11. Korrigált Htv, szerinti - vállalkozási szintű - adóalap

(6+7+8-9+10) 
rrtr - Varrdl't(Uza'l §Zltltu - auuaraP 

[I m [l m m

" io',ffil,;;l#:l:|i;r9'ffif*,,1,#it.x|l§rbanlévő m m m m m
13,Mómente:;üíii:-:l,::ifi,un"u"döntésalaplán m m [n m m
" ft*:;::;?ííilJ-:llTnányzatidöntésalapján m [I m II m
15. Azönkormányzati rendelet szerinti adóköteles adóalap (I2-I3-I4) m m m m m

16. Adóalapra jutó iparűzési adó összege (15. sor x ........,...,..%)
1 7. Önkorm ány zati döntés szerinti adókedvezmény

[HtV. 39/C. § (2)bek. szerint]

1 8. Önkorm ány zati döntés szerinti adókedvezmény

[Htv. 39/C. § (a)bek. szerint]

19. Az ideiglenes jellegű iparűzésitevékenység utánaz adóévben
me gfi zetett és az önkorm ány zatná\ levonható adó átalány ös sze ge

[Htv. 40/A. § (1) bekezdés a) pontja szerint]

20. A ráfordításként, költségként az adőévben elszámolt belfoldi útdíj
7,5o/o - ának a településre j utó összege

[Htv. 40/A. § (1) bekezdés b) pontja szerint]

2L A ráfordításként, költségként az adóévben elszámolt külföldi útdíj
7,5o/o - ának a településre jutó összege

[Htv. 40/A. § (l) bekezdés b) pontja szerint]

22. A ráfordításként, költségként az adóévben elszámolt úthasználati díj

7,So/o-ának a településre jutó összege

IHty. 40/A. § (1) bekezdés b) pontja szerint]

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.]

m
m[Im[mm
mmmmm
ffiffi[nmm
mmm[nffi
mmmIIm
mffimmm
mmmmm

* negatív érték esetén az előjelet a számadat előtt kell feltüntetni!



,,y'r' jelű betétlap

2016. évben kezdődő adóévrőI alaz önkormá ny zat illetéke s s é gi
területén folytatott állandó jellegű iparűzési tevékenységutání /

ad ókö tel e z etts é gr őI szőIő h e lyi ip ar űzé siadó - b evall ásho z
vállalkozók nettó árbevételének a kiszámítása

(éves beszámolőját a számviteli törvény szerint készítő adóalany esetén)

I. Adóalany
Adóalany neve (cégneve) :

Adóazonosító jele: r-rtr[n-!-il
II. Nettó árbevétel

1. Htv, szerinti - vállalkozási szintű - éves nettó árbevétel|24-a-5-6)

2. Számvíteli törvény, szja-törvény hatálya alá tartoző vállalkozó
kompenzációs felárral növelt ellenérték szerinti nettó árbevétel:

3, A társasági adóról és az osztalékadóról szóló törvény
szerinti j ogdíjbevétel:

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

5, Egyéb ráfordítások között kimutatott regisztrációs adó,
energiaadó, az alkoholos italok utáni népegészségügyi
termékadó összege:

5.1. Az 5, sorból regisztrációs adó:

5.2. Az 5. sorból energiaadó:

5,3. Az 5. sorból az alkoholos italok utáni népegészségügyi
termékadó:

6. Felszolgálási díj árbevétele

(forintban)mmmmm
mmmmm
ffimmmm
mmm[tItt!
tm[Lttnmm
mmmm[nmm[nmm
mm[nmffimmmmm

helység az adózó vagy képviselője (meghatalmazottja)
aláirásaeV hó nap

C.0243-30012016. r. sz. Pátria Nvomda Zrt



,,B" jelű betétlap--
2016. évben kezdődő adóévrőIalaz önkormá ny zat illetéke s s é gi

területén folytatott állandó jellegű iparűzési tevékenység utáni
a d ókö te le z etts é gr ő| szőIó h elyi ip ar űzé síad ó - b evall á s h o z

Hitelintézetek és pénzügyi vállalkozások nettó árbevételének a kiszámítása

I. Adóalany
Adóalany neve (cégneve) :

Adóazonosító jele: Adószáma:[[mIn-!-il
II. Nettó árbevétel

1. Htv. szerinti - váIlalkozási szintű - éves nettó
árbevétel |2+3 + 4+ 5 +6+7 -8-9l

2. Kapott kamatok és kamatjellegű bevételek

3. Egyéb pénzigyí szolgáltatás bevételei

(forintban)

mmmttImm
mmmm[tIm
ttnmmmmm

4. Nem pénzigyiés befektetési szolgáltatás nettó árbevétele [n [I m.m m m
5. Befektetési szolgáltatás bevétele

6. Fedezeti ügyletek nyereségének/veszteségének
nyereségj ellegű különbözete

7. Alapügyletek (fedezett tételek) nyereségének/
veszteségének nyereségj ellegű különbözete

8. Fizetett kamatok és kamatjellegű ráfordítások

mm[n[nmm
mmtnmmm
m[n,mmm[I
mltnmmmm

9,Pénzigyilízingbe adott eszkö zutánelszámolt elábé m [n m m m n]

helység
rmmn

az adőző vagy képviselője (meghatalmazottja)
aláirásaeV hó nap

C.0243-30012016. r. sz. - PátIia Nyomda Zrt.



,,C" jelű betétlap

2016. évben kezdődő adőévrőIalaz önkormá nyzat illetékességi
területén folytatott állandó jellegű iparűzési tevékenység utáni

adókötelezettségről szőIő helyi ip arűzésiadó -bevalláshoz
Biztosítók nettó árbevételének a kiszámítása

I. Adóalany
Adóalany neve (cégneve):

Adóazonosító jele: llll r-rrrm-!-n
II. Nettó árbevétel

1. Htv. szerinti - vállalkozási szintű - éves nettó
árbevétel |2+3 + 4+5 +6+7 -8]

2. Bizto sitástechnikai eredmény

3. Nettó működési költség

4. Befektetésekbő1 származő biztosítástechnikai ráfordítások
(csak életbiztosítási ágnál) és az egyéb biztosítástechnikai
ráfordítások együttes összege

5. Fedezeti ügyletek nyereségének/veszteségének nyereségjellegű
különbözete

6. Alapügyletek (fedezett tételek) nyereségének/veszteségének
nyereségj ellegű különbözete

7. Nem biztosítási tevékenység bevétele, befektetések
nettó árbevétele, a Htv.52. § 22. pont c) alpontja szerint
egyéb növelő tételek

(forintban)

mmmmm
mmmmm
ltnm.mttnffi

[tI[il[mm[tE
mmmmffi
mmmttn[n
mmmmm

8. Htv. 52. § zz.pont c) alpontjában foglalt csökkentések m m m.[fn ftn

helység
tT-t]l il il

az adőző vagy képviselője (meghatalmazottja)
aláirásaev hó nap

C.0243-30012016. r, sz, - Pátlia Nyomda Zrt.



,,D" jelű betétlap

20L6. évben kezdődő adőévrőI alaz önkormá ny zat illetéke s s é gi
területén folytatott állandó jellegű iparűzési tevékenység utáni

adókötele zettségrőI szóló helyi iparűzésiadó-bevalláshoz
Befektetési vállalkozások nettó árbevételének a kiszámítása

I. Adóalany
Adóalany neve (cégneve):

Adóazonosító jele: ll r-tttrn-!-il
II. Nettó árbevétel

1. Htv. szerinti - vállalkozási szintű - éves nettó
árbevétel |2+3+4+5+6]

2. Befektetési szolgáltatási tevékenység bevételei

3. Nem befektetési szolgáltatási tevékenység bevétele

4. Kapott kamatok és kamatjellegű bevételek együttes összege

5. Fedezeti ügyletek nyereségének/veszteségének nyereségjellegű
különbözete

6. Alapügyletek (fedezett tételek) nyereségének/veszteségének
nyereségj ellegű különbözete

(forintban)

mmmmm
mmmmm
mmmmm
m[nttnm[n
mmmmm
ttn[n[Imm

helység
rrmmm

az adőző vagy képviselője (meghatalmazottja)
aláirása

ev hó nap

C.0243-30012016. r. sz, - Pátria Nyomda Zrt,



,,E" jelű betétlap
2016. évben kezdődő adőévrőIalaz önkormányzat

illetékességi területén folytatott állandó jellegű iparúzési tevékenység utáni

adókötelezettségről szóló helyi iparűzésiadó-bevalláshoz

Az eladott áruk beszerzési értéke és a közvetített szolgáltatások értéke figyelembe vehető

együttes összege, kapcsolt vállalkozás adóalapja

I. Adóalany: a Htv. 39. § (6) bekezdése szerinti kapcsolt vállalkozás tagja !

Adóalany neve (cégneve):

Adóazonosító jele: Adószáma: -!-n
II. A Htv. 39. § (6) bekezdésének hatálya alá nem tartozó vállalkozás esetén

1. Eladott áruk beszerzési értéke (elábé) összesen

2. Közvetített szolgáltatások értéke összesen

3. Az 1. és 2, sorból a Htv 39. § (7) bekezdése szerinti exportárbevételhez kapcsolódó elábé
és közvetített szolgáltatások értéke (500 M Ft-ot meg nem haladó nettó árbevételű
vállalkozónak nem kell kitölteni! )

4. Az 1. sorból a Htv. 39. § (7) bekezdése szerinti közfinanszírozásban részesüló gyógyszerek
értékesítéséhez kapcsolódó elábé, vagy dohány kiskereskedelmi-ellátónál a dohány bekerülési
értéke (500 M Ft-ot meg nem haladó nettó árbevételű vállalkozónak nem kell kitölteni!)

5. Az 1. sorból a Htv. 39. § (7) bekezdése szerinti földgázpiaci és villamosenergia-piaci ügyletek
elszámolása érdekében vásárolt és to\ábbértékesített, a számvitelrőI szóló törvény szerinti
eladott áruk beszerzési értékeként elszámolt földgáz és villamos energia beszerzési értéke
(500 M Ft-ot meg nem haladó nettó árbevételű vállalkozónak nem kell kitölteni!)

6, A Htv. 39. § (4) és (5) bekezdése alapján (sávosan) megállapított, levonható elábé és közvetített
szolgáltatások értéke együttes összege (500 M Ft-ot meg nem haladó nettó árbevételű
vállalkozónak nem kell kitölteni!)

7. Figyelembe vehető elábé és a közvetített szolgáltatások értékének együttes összege Ilegfeljebb
500 M Ft nettó árbevételű adózó esetén: (1.+2.),500 M Ft feletti nettó árbevétel esetén:
(3.+4.+5.+6.)]

tl[Ttlmff'ffÍj
Tl-tl n-n m-] tT-t-] l]-tl

]l I I ||

[rnn-r-]

ll Ll I

|| l] I

I I ll

ll ]l

III. A Htv. 39. § (6) bekezdésének hatálya a|á tartozó kapcsolt vállalkozás esetén

1. A kapcsolt vállalkozás adóalanyok összes nettó árbevétele

2, A kapcsolt vállalkozás adóalanyok által figyelembe vehető összes anyagköltség, alvállalkozói
teljesítések értéke, alapkutatás, alkalmazott kutatás, kísérleti fejlesztés adóévben elszámolt
közvetlen költsége

3. A kapcsolt vállalkozás adóalanyok összes eladott áruk beszerzési értéke

4. A kapcsolt vállalkozás adóaianyok összes közvetített szolgáltatások értéke

5, A 3. és 4. sorból a Htv. 39. § (7) bekezdése szerinti exportárbevételhez kapcsolódó összes elábé
és közvetített szolgáltatások értéke

6. A 3. sorból a Htv 39. § (7) bekezdése szerinti közfinanszírozásban részesülő gyógyszerek értéke-
sítéséhez kapcsolódó elábé , vagy dohány kiskereskedelmi-ellátónál a dohány bekerülési értéke

7. A 3, sorból a Htv. 39. § (7) bekezdése szerinti földgázpiaci és villamosenergia-piaci ügyletek
elszámolása érdekében vásárolt és továbbértékesített, a számvitelrő1 szóló törvény szerinti eladott
áruk beszerzési értékeként elszámolt fcildgáz és villamos energia beszerzési értéke

8. A kapcsolt vállalkozásoknál a Htv 39. § (a)-(5) bekezdése alapján (sávosan) megállapitott,
levonható elábé és közvetített szolgáltatások értéke együttes összege

9. A kapcsolt vállalkozás tagjai által összesen figyelembe vehető eladott áruk beszerzési értékének
és a közvetített szolgáItatások értékének egyúttes összege (5.+6.+7.+8.)

10. A kapcsolt vállalkozások összesitett pozitív előjelű küIönbözete (adóalap) (l.-2.-9.)

1 1. Az adóalanyra jutó vállalkozási szintú adóalap [,,E" jelű betétlap III. / 10. sor x (,,A' vagy ,,B"
vagy ,,C" vagy,,D" jelű betétlap II/ 1. sor / ,,E" jelü betétlap III./ 1. sor)]

tl-t-lnT][T-T]lrnn-n
tT-t-] nT] [I tl [T-t-l n-n

Tl-tl tT-tl
tl-|-l tT-tl

tT-i-]

helység
tI-fI n il

az adózó vagy képviselője (meghatalmazottja) aláírásaév hó nap
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,,F" jelű betétlap
2016. évben kezdődő
állandó jellegű iparűzési

adőévről alaz önkormányzat illetékességi területén folytatott

tevékenység utáni

A vállalkozási

adókötelezettségről szóló helyi iparűzésiadó-bevalláshoz

szintű adóalap megosztása

I. Adóalany
Adóalany neve (cégneve):

Adóazonosító jele: I I Adószáma:
_!-n

II. Az alkalmazott adóalap megosztási módszere

! t. Sremetyi jellegű ráfordítással arányos

! Z. e.rt Ore.rék-uranyo.

! 
'. 

O Hrv. melléklet 2. i pontja szerinti megosztás

! n. O Hw. melléklet 2.2 pontjaszerinti megosztás

t_l
L__] S. n Htv. melléklet 2,3 ponya szerinti megosztás

i__.] O. a Htv. melléklet 2,4. l pontja szerinti megosztás

! 
', 

O Htv. mellékiet 2.4.2 pontjaszerinti megosztás

III. A megosztás

I. A vállalkozás által az adóévben - a Htv melléklete szerint -
figyelembe rrendó összes személyi jellegű ráfordítás összege

2, Az l, sorból az önkormányzat illetékességi területén foglalkoztatottak után az adóévben

- a Hlv. melléklete szerint - figyelembe veendő személyi,jellegű ráfordítás összege

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

4, A 3. sorból az önkormányzat illetékességi területén figyelembe

veendő - a Hw. rnellék]ete szerinti - eszközérték összege

tl-t-l n-r] TI-I tlT T-[l o

tl-tl [T-t-l[T-tl tT-t-]fT-[-l u

|| Il [1-I[T-[l o

t-T-tl t-T-t-] tl-t-] tl-t-] tl-[-] o

'-"J,i,ffi;T,lTl,i:.;,"J',,;í,,j;i:ffix;;:r,f]llxffii:::,:lffiniT,,,-ő,,J.|l],1ilx-u*o.,*r. n-n[T-tltT-t-ltl-|-l.[f[l o
6. Az 5. sorból az önkormányzat

illetékességi területére.jutó, számviteli törvény szerinti nettó árbevétele

7. Villamosenergia-elosztó hálózati engedélyes és loldgázelosztói

engedélyes esetén az összes végső fogyasztónak továbbított

villamos energia vagy íöldgáz mennyisége

8. A 7. sorból az önkormányzat illetékességi területén

léló végső fogyasztónak továbbított villamos energia vagy ftildgáz mennyisége

tT-t-l nT] [T-t-l m] TT-[l *

k\\ih vagy ezer m'

[T-tl tl-tl tl-tl tl-t-] tT-tl k\\rhva'} ezermr

9. Az építőipari tevékenységből IHtlr 52. § 24. pont] származó, számviteli törvény szerinti értékesítés

nettó árbevétele és az adóév utolsó napján fennálló, építőipari tevékenységgel öszefüggésben

készletre vett befejezetlen termelés, félkész termék, késztermék értéke együttes összege

10. A 9. sorból az önkormányzat illetékességi területén a Htv. 37. § (2) bekezdés b) pont

és (3) bekezdése szelint létrejótt t€lephelyre jutó összeg

1 1. A vezeték nélküli távközlési tevékenységet végző vállalkozó

távközlési szolgáltatást igénybe vevó előfizetőinek száma

12. A l 1. sorból az önkormányzat illetékességi területén található, számlázási cím szerinti

vezeték nélküli távközlési tevékenységet igénybe vevő előflzetók száma

13. A vezetékes távközlési tevékenységet végző vállalkozó

lrczetékes távközlési tevékenység szolgáltatási helyeinek száma

l4, A l3. sorból az önkormányzat illetékességi területén található

vezetékes szolgáltatási helyeinek száma

15. A vezetékes távközlési tevékenységet végző vállalkozó vezeték nélküli

távközlési szolgáltatást igénybe vevő előfrzetőinek száma

l6. A l5, sorból az önkormányzat illetékességi területén található, számlázási cím szerinti

vezeték nélküli távközlési tevékenységet igénybe vevő előfizetők száma

tl-tlt]-t-] || Il

tl-tl tT-tl ll ll

db

n-r]nTl-l-[-l*
db

n-rnTl|-[l*
db

n-nnT]l-[l*

helység
[T-rr n n az adőzó vagy képviselője (meghatalmazottja) aláirásaév hó nap
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,,G" jettí betétlap
2016. évben kezdód(5 adoévr(5l alaz onkormá nyzat illetékességi teriiletén

folytatott állandó jellegtí ipartízési tevékenység utáni adókotelezettségr I szóló helyi iparíizésiadó-bevalláshoz
Nyilatkozat trilfizetésr l

É
1. Adóalany neve (cégneve):

2. Ad azonosító jele: 3. Adószáma: ffrrrrn-l- ! - n
4. A tílfizetés visszautalására iI pénzforsalmi számlaszáma: trm - ttn TTT| - trt[tl rr - tttttItl l

II. Nyilatkozat
L ] t. Nyitutkozom, hogy más adóhatóságnál nincs fennálló adótartozásom.
!l Z. R t lfizetés osszegét kés bb esedékes helyi ipar zésiadó-fi,zetési kotelezettségre kívánom felhasználni.
fJ r. e t rlfizetés osszegébol

ségre kívánom felhasználni.
A t lfizetés osszegébol
kességtí kóztartozásra átvezetni, a fennmaradó osszeget kés bb esedékes ipariízésiadó-fizetési kótelezettségre kívánom felhasználni.
A t rlfizetés osszegéb 1 forintot kérek más adónemben/hatóságnál nyilvántartott,lejárt esedékességií koztartozásraátvezetni, a fenn-
maradó osszeget kés bb esedékes ipartízésiadó-fizetési kotelezettségre kívánom felhasználni.

L-IJ 6, A tulfizetés teljes osszegének visszatérítését kérem.

forintot kérek visszatéríteni, a fennmaradó osszeget kés bb esedékes helyi ipartízésiad -fizetési kotelezett-

forintot kérek visszatéríteni, _ forintot kérek más adónembenihatóságnál nyilvántartott, lejárt esedé-l] +.

f]s.

III. Más adónemben, hatóságnál nyilvántartott,leiárt esedékességtí ktiztartozásra átvezetend iisszegek
Sor,
szám

Koztartozást nyilvárrtartó
intézmény megnevezése

Koztartozás fajtája
összeg

(F0 Kciztartozásho z tar tozó p énzintézeti számlaszám IntéZmény által alkalmazott
tigyfélazonosító szám

l

2.

J.

4.

5.

\

tttl] il n
helység év hó nap az ad zo vagy képviselóje (meghatalmazottja) aláírása

C.0243-30012016. r. sz. - Pátria Nyonrda Zrt.

tttItttll tttIt[tll ttt[Tm



,rH" jeltí betétlap
20I6.évbenkezddadóévrlalaz-onkormányzati1letékességiterti1etén

folytatott állandó jellegtí ipartízési tevékenység utáni adókotelezettségr 1 szoló helyi ipariizésíadó-bevalláshoz
onellen rzési pótlék bevallása

I. Adóalany
Adóalany neve (cégneve):

Adóazonosító jele:

II. Önelleni5rzés

1. Adóalap változása (+,-) 2. Adóosszeg változása (+,-) 3, Az onellen rzési pótlék alapja 4. Az onellenorzési pótlék osszege

helység év hó nap az adóz vagy képviselóje (meghatalmazottja) aláírása

C.0243-300120l6. r. sz. Pirtria Nvonrcla Zrt.



,,I" jelű betétlap
2016. évben kezdődő adőévről alaz önkormányzat illetékességi területén folytatott

állandó jellegű iparűzési tevékenység utáni adókötelezettségről szóló helyi iparűzésiadó-bevalláshoz

Eves beszámolóját az IFRS-ek alapján készítő vállalkozó részére

I. Adóalanv

Adóalany neve (cégneve):

Adóazonosító jele: Adószáma: -!-a
II. Nettó árbevétel

1. Nettó árbevétel

II/l, A Htv. +o/C. § szerinti nettó árbevétel

(2+7+B+9+ 1 0+ 1 1 + 1 2+ 1 3+ 1 4+ 1 5+ 1 6+ 1 7+ 1 8- 1 9 -20 -2l -2Z- 23)

2. Bevétel (3+4+5+6)

3. Áruértékesítésből, szolgáltatás nyújtásából, jogdíjból származó árbevétel

4. Beruházási szerződés alapján való szolgáltatásnyújtásból származó árbevétel

5. Más standardok által az IAs 1B szerinti árbevételként elszámolni rendelt tételek

6. Megszűnő tevékenységből eredő árbevéte1

7. Bevételt nem eredményező csere keretében elcserélt áru, szolgáltatás értéke

8. Nem számlázott, utólag adott engedmény

9. Az IAS 1 B standard 1 1. bekezdés alapján bevételt csökkentő kamat

10. Az IAS 1 1 standard alapján a bevételt csökkentő kötbér

1 1. A Htv. 52. § 40. pont szerinti közvetített szolgáltatásnak megfelelő ügylet keretében
közvetített szolgáltatás bekerülési értéke

12. Saját név alatt történt bizományosi áruértékesítés számviteli törr,ény szerinti bekerülési értéke

13. Bevételt keletkeztető ügyletekhez kapcsolódó fedezeti úgylet bevételcsökkentő hatása

14. Pénzügyi Iízing esetén a lízingbe adóná1 a lízingfutamidő kezdetekor megjelenített követelés
kezdeti közvetlen költségeket nem tartalmazó ellenértéke

15. Nem szokásos tevékenység keretében eladott termék, nyújtott szolgáltatás árbevétele

16. Üzletág-átruházás esetén az átadott eszközök kötelezettségekkel csökkentett értékét
meghaladó ellenérték

17. Operativ lízingből származó árber.étel

18. A Htv 40/C. §-a ( 1 ) bekezdés a)-d) vagy az a), e) és g)-j) pontok szerinti ügyletről kiállított
számla szerinti, az IFRs-ek szerint árbevételnek nem minősülő ellenérték

19. A társasági adóról és osztalékadóról szóló törvény szerinti jogdijbevétel

20. Felszolgálási dij árbevétele

2 1. Az adóhatóságga1 elszámolt jövedéki adó, regisztrációs adó, energiaadó és alkoholos italt
terhelő népegészségügyi termékadó összege,

21.1. A 21. sorból regisztróciós adó

21.2. A 21. sorból energiaadó

21.3. A 21. sorból az alkoholos italt terhelő népegészségügyi termékadó

22. Sajáthasználatú ingatlan vagy befektetési célú ingatlan eladásából származó árbevétel

23. Bevetélt keletkeztető ügyletekhez kapcsolódó fedezeti ügylet bevételnövelő hatása

(forintban)

t t []rrn[[nT-ntT_t]
[m[Tl[[flt-T-tlt_t_n

[[tl fl-r] [T-I-1 t-t-tl f[Tl
[tTlt_t_tl[[Tl[[tl[Tl
[Tl [[tl [[Tl tl-|-l t]-tl
l=T-[lTT-r ]t t t-l lnl [[Tl
[tTl [[tl tT-tl t-t-Tl T-t-tl

rlntT t-][rnl=Tl[[Tl
n-nT-n[m|=[nrrn
[[tll=tTll=Tl[mT-tl
[[nrtTl[t-tl[mT-n

[Tl[[tl[[n[m[[Tl
rrTln-nf[Tl[mnTl
[[nTT]tTTlr[nlrn
[[Tll=[nrm[tTl[[tl
[[Tlt]-Tl[[tl[mTT-tl
t-t-nf[Tl[n]rrnfTTl

fITl

t-t-tl[[[l[m[[Tll=[tl

II/z. A Htv, qo/D, § szerintí hitelintézet, pénzügyi váIlalkozás, befektetési vdllalkozás nettó árbevétele

1. Nettó árbevétel (2+3+4+5+6+7+8-9- 10)

2. Kapott kamatok és kamatjellegű beyételek

3. A kamatbevétel csökkentéseként az IFRS-ek alapján elszámolt ráfordítások

4. A nyújtott szolgáltatások után az IAS 1 B szerint elszámolt belétel

5. Az IAS 32 szerinti pénzügyi instrumentum értékesítésével elért nyereség, nyereségjellegű
különbözet

6. Pénzügyi lízing esetén a lízingbe adónál a lízingfutamidő kezdetekor megjelenített követelés
kezdeti közvetlen költségeket nem tartalmazó ellenértéke

7. Operatív lízingből származó árbevétel

B. Az adóalany nem szokásos tevékenysége során elszámolt bevétel, egyéb bevétel

9. Az adóalany által ráfordításként elszámolt kamat

l0. Pénzügyi lízingbe adott, kereskedelmi árunak nem minősülő eszköz könyv szerinti értéke

[[Tl[[tl[rTl[l-t]lrn
[Tl[[tl[TTln-t]rITl
n-nrrnTT-[][[Tl[[tl

n-nrm[[Tl[[tl[m

|=mT-t-llrnrTltT-tl

tT-nrT-n[m[mT-n
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II/j. A Htu qo/E. § szerinti biztosító vóIlalkozó nettó árbevétele

1. Nettó árbevétel (2+3+4+5+6+7+8+9- 10- 1 1- 12)

2. Kapott kamatok és kamatjellegű bevételek

3. A kamatbevéte1 csökkentéseként az IFRS-ek alapján elszámolt ráfordítások

4. A nyújtott szolgáltatások után az IAS 1 8 szerint elszámolt bevéte1

5. Az IAS 32 szerinti pénzügyi instrumentum értékesítésével elért nyereség, nyereségjellegű
különbözet összege

6. Pénzügyi lízing esetén a lízingbe adónál a lízingfutamidő kezdetekor megjelenített követelés
kezdeti közvetlen költségeket nem tartalmazó ellenértéke

7. Operatív lízin gb őI származó árbevétel

8. Az adóalany nem szokásos tevékenysége során elszámolt bevétel, egyéb bevétel

9. Díjbevétel

10, Az adóalany által ráfordításként elszámolt kamat

1 1. Pénzügyi lízingbe adott, kereskedelmi árunak nem minősülő eszköz könlv szerinti értéke

12. A biztosítási szerződés szerinti szolgáltatások teljesítése során elszámolt ráfordítás

rTl r-I-Tl t-t-tl tl-T]t-t-Tl
f[TlfTTltl-l[[Tl[[tl
t-t-tl[tTltT-tl[Tl[[tl
[[Tl[[tl[rTl[[tlfITl
rrnrrnnT]rTl[l-tl
rr-nrtT]rrnlrnrrTl
t-t-tlftTl[tTl[[tlfITl
[[Tl[[tlftTl[[TltT-t-]

[[nrT-TlT-rnT-rn[l-Tl
[[Tlr[n[m[[n[rn

III. Eladott áruk beszerzési értéke

1. Eladott áruk beszerzési értéke (2+3+4+5+6+7-8)

2. Kereskedelmi áruk értékesítéskor nyilvántartott könlv szerinti értéke

3. A beszerzési érték meghatározásánál figyelembe vett, nem számlázott kereskedelmi
engedmények összege

4. Beyételt nem eredményező cserébe adott készlet könyv szerinti értéke

5. Pénzügyi lízingbe adott, kereskedelmi árunak nem minősülő eszköz könlv szerinti értéke

6. A Htv 40/C, § (2) bekezdésének e) pontja alapján bevételnövelő tételként figyelembe vett
értékesítés esetén az értékesített áru könlv szerinti értéke

7. Nem szokásos tevékenység keretében értékesített kereskedelmi áru értéke

8. A 7. és 6. sorból az az érték, melyet az adózó az adóévet megelőző éven már elábéként
vett

|]-tlt-T-n[m[mTTl
frTl[rTl[[n[mt-r-]-l
[mtT-tltT-tl[Tln-n
f[T,]T-r-r]nTll=l-tl[m

[m[[Tlt-t-tl[m[Tl
[m[[Tl[[tl[m[[Tl

íntban)

IV. Anyagköltség

L Az anyagij,zleti évben ráfordításként elszámolt felhasználáskori könlv szerinti értéke

2. A Htv.40/G. § (2) bekezdés szerinti növelő tétetek

3. A Htv.40/G. § (3) bekezdés szerinti csökkentő tételek

4, Anyagköltség (I+2-3)

[m[Tl[[tlt-t-tl[rTl
rrn n-n TT-n[r-T-ll]-n[m[m[Tl[[tl[[Tl

V. Közvetített szolgáltatások értéke

1. Az IFRS-ek szerint nem úgynökként közvetített szolgáltatások értéke

2. A Htv.40/C. § (2) bekezdésének e) pontja alapján bevételnövelő tételként figyelembe vett
szolgáltatásnlujtás esetén a közvetitett szolgáltatás könlv szerinti értéke

3, Közvetített szolgáltatások értéke (1+2)

[T-] n-nrT-nrTTl rrn

vI. Áttérési különbözet

1. A Htv. 40/J. §-ának a) pont szerinti áttérési különbözet

1. l. A Htv, 40/J. §-ának aa) pont szerinti áttérési különbözet

1.2. A Htv. 40/J. §-ának ab) pont szerinti áttérési különbözet

2. A Htv.40/J. §-ának b) pont szerinti különbözet

2.I. AHtv.40l|. §-ának ba) pont szerinti kü]önbözet

2.2, AHty.40lI, §-ának bb) pont szerinti különbözet

3. Az áttérési különbözet összege ( 1 -2) (+,-)

[Tlt_t_n[[Tl[[tl[[Tl
[tTlt_t_tl[[Tlt-t-tl[[Tl
[l-f] tT-tl [Tl t-t-tl f]-Tl

[rTlt_t_tl[Tlt-t-Tlrm
t-t-tl [tTl t_t-tl t-t-Tl [l-tl

helység
[T-Tl n n az ad,ózó vagy képviselője (meghatalmazottja) aláírásaév hó nap



,,I" jelű betétlap
2016. évben kezdődő adőévrőI alaz ö nkormá ny zat illetéke s s é gi

területén folytatott állandó jellegű iparűzésí tevékenység utáni
adókötele zetts é g ről s zóló helyi ip arőzé síadó - b evall ásho z

a közö s ő stermel ő i igazolv ánnyal rendelke ző adó alanyok
és cs aládi gazdaság adó alany tagj ainak nyilatkozata

I. Nyilatkozat

Alulírott II. pont szerinti adóalanyok kijelentjük, hogy közös őstermelői tevékenység keretében, családi
gazdaságban végzett adóévi állandó jellegű iparűzési adókötelezettségről kizárőlag az adőszámmal ren-
delkező adóalany, családi gazdálkodó adóalany nyújt be bevallást.

Oldalszám: _l_

II. Adóalanyok adatai
1. Adószámmal rendelkező, családi gazdálkodó adóalany neve:

2. Adószáma: llll -!-n
1.
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Adóalany neve:

Adóazonosító jele: ll
Aláírása (törvényes képviselőjének aláírása):

Adóalany neve:

Adóazonosító jele:

Aláírása (törvényes képviselőjének aláírása):

1, Adóalany neve: _

2. Adóazonosító jele:

3, Aláírása (törvényes képviselőjének aláírása):

*4-nél több adóalany esetén egy másik .I" jelű lapot is ki kell tölteni!
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az adőző vagy képviselője (meghatalmazottja)
aláirása
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