HELYI IPARŰZÉSI ADÓBEVALLÁS
2012. adóévről PÁZMÁND KÖZSÉG önkormányzat illetékességi
területén folytatott állandó jellegű iparűzési tevékenység utáni
adókötelezettségről
Polgármesteri Hivatal
2476 Pázmánd, Fő u. 80.
Iparűzési adó számla: 11736082-15362993-03540000
Mulasztási bírság szla: 11736082-15362993-03610000
Késedelmi pótlék szla: 11736082-15362993-03780000

Bevallás benyújtásának
napja:

Átvevő aláírása

Benyújtási határidő: 2013. május 31.
AZONOSÍTÓ ADATOK
1. Az adóalany neve cégneve):.....................................................................................…....…..
.Születési helye ideje:..............................................................................................…….……
Anyja neve:…………………………………………………………………………………...
címe (lakóhelye, székhelye): ...................................................................................…....……
....................................................................................................................................….….…
telephelye: ......................................................................................................…..………..….
.....................................................................................................................................…….…
levelezési címe:..................................................................................................………….….
..........................................................................................................................…..…………..
adószáma: ................................................................................................................…...……
adóazonosító jele:.....................................................................….………………………..….
statisztikai számjele:……………………………………………………………………….....
bankszámlaszáma: .......................................................................................................…..…..
A bevallás kitöltőjének neve, telefonszáma:………………………………………………....
……………………………………………………………………………………………………..….

2. Bevallás jellege ( A bevallás jellegét a megfelelő négyzetbe x-szel jelölje.)

Éves bevallás

Záró bevallás

Előtársasági bevallás

Naptári évtől eltérő üzleti évet választó adózó bevallása

Évközben kezdő adózó bevallása

Naptári évtől eltérő üzleti évet választó adózó áttérésének
évéről készült évközi bevallása

A szem.jöv.adóról szóló tv. szerint mezőgazdasági őstermelő bevallása

A Htv. 37. §. (2) bek.b. pontja alapján állandó jellegű iparűzési
tevékenységgé váló tevékenység után benyújtott bevallás
3. A záró bevallás benyújtásának oka: (A megfelelő négyzetbe tegyen egy x-et.)
A megszűnés dátuma: ……………………………………………

Felszámolás

Végelszámolás

Átalakulás
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A tevékenység saját elhatározásból történő megszüntetése
Hatósági megszüntetés
Előtársaságként működő társaság cégbejegyzés iránti kérelmét elutasították
vagy kérelmét a bejegyzés előtt visszavonta
Székhely áthelyezése
Telephely megszüntetése
Egyszerűsített vállalkozói adó alanyiság megszűnése
A települési önkormányzat adórendeletének hatályon kívül helyezése
3.11 Egyéb

4. Bevallási időszak ...........év................hó......naptól ..........év .....................hó .....napig
5. Az adó alapjának egyszerűsített meghatározási módját választók nyilatkozata
A megfelelő kódkockába tegyen egy x –t.
1. A 2012. adóévre az adóalap egyszerűsített megállapítási módját választottam az alábbiak
alapján.:
a)  A személyi jövedelemadó törvény szerint átalányadózó vagyok,
b)  magánszemély adózó vagyok, 2011. évben nettó árbevételem a 4 millió forintot
nem érte el.
2. A 2013. adóévre az adóalap egyszerűsített meghatározásának módját választom
a)  A személyi jövedelemadó törvény szerint átalányadózó vagyok.
b) Magánszemély adózó vagyok, nettó árbevételem 2012. adóévben a 4 millió
forintot nem érte el.
3. Egyszerűsített vállalkozói adó alanyának nyilatkozata
a)  A 2012. adóévben, mint az egyszerűsített vállalkozói adó -EVA- alanya, az
iparűzési adónál egyszerűsített adóalap meghatározási módját választottam.
b)  A 2013. adóévre, mint az egyszerűsített vállalkozói adó- EVA- alanya, az
iparűzési adónál az egyszerűsített adóalap meghatározási módot választom.
Adatok az adóalap egyszerűsített meghatározása esetén:
Adóévben elért nettó árbevétel: (6.1.a.)sor kitöltése
esetén)
Személyi jövedelemadó szerinti átalányadó alapja:
(6.1. b.) sor kitöltéses esetén )
EVa adóalap (6.3.a.) sor kitöltése esetén)

6. Könyvvezetés módja:(a megfelelő kockába
tegyen x.t)

egyszeres

kettős

bevételi és költségnyilvántartás

bevételi nyilvántartás
 ……………………………….

8. 7.Alkalmazott adóalap megosztás módszere
 személyi jellegű ráfordítással
arányos
 eszközérték arányos
 személyi jellegű ráfordítás és
eszközérték arányos együtt
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8. AZ ADÓ KISZÁMÍTÁSA
„A” lap: Vállalkozók nettó árbevételének kiszámítása

Az adatokat forintban kell
megadni

8111 A számviteli törvény szerinti nettó árbevétel:
8112 A társasági adóról és az osztalékadóról szóló tv. szerinti jogdíjból származó árbevételként elszámolt ellenérték:8113 Egyéb szolgáltatások értékeként, illetve egyé ráfordítások között kimutatott
jövedéki adó
8114 Egyéb ráfordítások között kimutatott, regisztrációs adó, energiaadó összege
8115:Felszolgálási díj árbevétele:
811 Htv. szerinti - vállalkozási szintű – éves nettó árbevétel
(8111-8112-8113-8114-8115)
812 Eladott áruk beszerzési értéke:
813 Közvetített szolgáltatások értéke:
8131 A 813 sorból alvállalkozói teljesítmények értéke:
814 Anyagköltség
815 Htv. szerinti vállalkozási szintű adóalap
811-(812+813+814
816 Foglalkoztatás növeléséhez kapcsolódó adóalap mentesség
817 A fogl.csökkentéséhez kapcs. adóalap növekmény
818 Külföldön létesített telephelyen végzett tevékenységre jutó adóalap
mentessége:
819 A mentességgel csökkentett Htv. szerinti vállalkozási szintű adóalap
820 Az önkormányzat illetékességi területére jutó a fenti adóalap megosztása
szerinti települési szintű adóalap
821 Adóalapra jutó iparűzési adó összege (az adóalap 2 %-a)
Az ideiglenes jell. iparűzési tevékenység után az adóévben megfizetett
és az önkormányzatnál levonható adóátalány összege:
821 Iparűzési adófizetési kötelezettség
(819-8211)
823 Adóelőlegre befizetett összeg
824 Feltöltési kötelezettség miatt befizetett összeg
825 Különbözet
826 Az önkormányzatra jutó adóátalány összege:
821 Iparűzési adó fizetési kötelezettség:
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9. Adóelőleg bevallása
911 Előlegfizetési időszak:……év……..hó…..naptól
912. Első előlegrészlet az előlegfizetési
időszakban
(a 821 sorban szereplő adóösszeg csökkentve
az önkormányzat határozata alapján
2013.03.16-án fizetendő előleggel)
913 Második előlegrészlet az előlegfizetési
időszakban
(821 sorban szereplő adóösszeg fele)

……év……….hó………..napig
Összeg

Esedékesség
………………………Ft
2013.09.15.
Esedékesség

Összeg

2014.03.16.

………………………Ft

Nyilatkozat társasági adóelőleg kiegészítésről
Társasági adóelőlegnek az adóévi várható fizetendő adó összegére történő kiegészítésére
kötelezett 2013-ban:
Igen
nem
Felelősségem tudatában kijelentem, hogy a bevallásban közölt adatok a valóságnak megfelelnek.
.............................................................,

..........év.........................................hó............nap

PH.
.........................................................................
(cégszerű) aláírás

Csak aláírt és bélyegzővel ellátott bevallást fogadunk el!
10. 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 aláírása
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F
A vállalkozási szintű adóalap megosztása
Az adatokat Ft-ban; m3-ben;
kwattban kell megadni
101 A vállalkozás által az adóévben – a Htv. melléklete
szerint – figyelembe veendő összes személyi jellegű
ráfordítás összege
102 Az önkormányzat illetékességi területén
foglalkoztatottak után az adóévben - a Htv. melléklete
szerint – figyelembe veendő személyi jellegű ráfordítás
összege
103 A vállalkozásnak az adóévben a székhely, telephely
szerinti településekhez tartozó – a Htv. melléklete szerinti –
összes eszközérték összege
104 Az önkormányzat illetékességi területén figyelembe
veendő – a Htv. melléklete szerinti – eszköz- érték összege
105 Egyetemes vagy közüzemi szolgáltató, villamosenergia,
vagy földgázkereskedő villamosenergia vagy földgáz végső
fogyasztók részére történő értékesítésből származó összes
számviteli törvény szerinti nettó árbevétele:
106 Egyetemes vagy közüzemi szolgáltató, villamosenergia,
vagy földgázkereskedő villamosenergia vagy földgáz végső
fogyasztók részére történő értékesítésből származó
önkormányzat illetékességi területére jutó számviteli törvény
szerinti nettó árbevétele:
107. Villamosenergia elosztó hálózati engedélyes és
földgázelosztói engedélyes esetén az összes végső
fogyasztónak továbbított villamosenergia vagy földgáz
mennyisége
108.- Villamosenergia elosztó hálózati engedélyes és
földgázelosztói engedélyes esetén az önkormányzat
illetékességi területén lévő végső fogyasztónak továbbított
villamosenergia vagy földgáz mennyisége

Felelősségem tudatában kijelentem, hogy a közölt adatok a valóságnak megfelelnek.
..............................................., ..........év .............................................hó .............nap

.....................................................
(cégszerű) aláírás
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Rendelkezés túlfizetésről:
a) 

Kérem a túlfizetés összegét a ……………………………….pénzintézetnél vezetett

………………………………………….sz. bankszámlára visszautalni
b) 

Bankszámlával nem rendelkezem, ezért a túlfizetést lakcímemre kérem utalni

c) 

…………………………………………………sz. alatti lakos ………………………..

pénzintézetnél vezetett ……………………………………sz. számlájára kérem utalni.
d) 

Az adótúlfizetés összegét kérem a később esedékes iparűzési adó fizetési

kötelezettségemre elszámolni

Nyilatkozat fennálló köztartozásokról:
Más adóhatóságnál (állami, önkormányzati adóhatóságnál, vámhatóságnál, illetékhivatalnál) nincs
tartozásom. (Ha nincs tartozás, azt a négyzetben x-szel jelölje.)
Amennyiben tartozása van, az az alábbi táblázatot is ki kell töltenie:
A mai napon az következő köztatozásaim állnak fenn:
A tartozást nyilvántartó szervezet
A tartozás
megnevezése.
azonosító adata pénzforg.jelzőszáma összege

A hivatal tölti ki

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

………………………..,…………..év……………………….hó……nap

………………………………….
Adózó aláírása

Figyelem!.
Amennyiben túlfizetésének kiutalását kéri ki kell töltenie a „Rendelkezés túlfizetésről”, valamint a
„Nyilatkozat köztartozásról” jelölésű részt is.
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