
HELYI IPARŰZÉSI ADÓBEVALLÁS ÖNELLENŐRZÉSE 
  

állandó jellegű iparűzési tevékenység adókötelezettségről

I. AZONOSÍTÓ ADATOK

Adóalany neve (cégneve):

Adószáma: - -

Székhelye:

A bevallás kitöltőjének neve, telefonszáma:

Űrlapot készítette: Komunáldata Kft. www.komdat.hu

Bankszámlaszáma: - - 

Telephelye:

Levelezési címe:

III. Az adó kiszámítása

Eredeti bevallás (Ft-ban) Helyes összeg (Ft-ban) Különbözet (Ft-ban)
1. A Htv. szerinti  - vállalkozási szintű  - 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 - 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 
      a vállalkozási szintű - adóalap (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
14. Az önkormányzati rendelet szerinti adóköteles adóalap
15. Adóalapra jutó iparűzési adó összege (14. sor x 2%)
16. Az ideiglenes jellegű iparűzési tevékenység után az
      adóévben megfizetett és az
      önkormányzatnál levonható adóátalány összege

17. Iparűzési adófizetési kötelezettség [15-16]
18. Adóelőlegre befizetett összeg

19. Feltöltési kötelezettség címén befizetett összeg
20. Különbözet  [17-(18+19)]

Önellenőrzési pótlék  , Ft

. adóévről Érd önkormányzat illetékességi területén folytatott

II. Az adó alapjának egyszerűsített meghatározási módját választók nyilatkozata 

 Az adóévre az adóalap SZJA szerinti egyszerűsített megállapítási módját választottam/választom.

 Az adóévre az adóalap EVA szerinti egyszerűsített megállapítási módját választottam/választom.

 Az adóévre az adóalap nettó árbevétel szerinti egyszerűsített megállapítási módját választottam/választom.



Űrlapot készítette: Komunáldata Kft. www.komdat.hu

IV. Adóelőleg bevallás önellenőrzése

1. Előlegfizetési időszak  év  hó  naptól  hó  napig év

2. Első előlegrészlet

 nap hó év

3. Második előlegrészlet

 nap hó év

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

helység év hó nap

Aláírás (cégszerű) P.H.

A VÁLLAKOZÁS SZINTŰ ADÓALAP MEGOSZTÁSA 
„F” jelű kiegészítő lap

Eredeti bevallás (Ft-ban) Helyes összeg (Ft-ban) Különbözet (Ft-ban)

Nyilatkozat

Feltöltési kötelezettségről:

Társasági adóelőlegnek az adóévi várható fizetendő adó összegére történő kiegészítésre kötelezett: 

Köztartozásról:

(Ha nincs tartozás, azt a négyzetben x-szel jelölje!)                              
Amennyiben tartozása van, a G jelű kiegészítő lapot is ki kell tölteni!

 igen  nem

Más adóhatóságnál (állami, önkormányzati adóhatóságnál, vámhatóságnál) nincs tartozásom.

Az adótúlfizetés összegét kérem esedékességkor   más helyi adó-fizetési kötelezettségemre elszámolni.

Az adótúlfizetés egész összegét visszakérem.

Eredeti bevallás (Ft-ban) Helyes összeg (Ft-ban) Különbözet (Ft-ban)
1. A vállalkozás által az adóévben - a Htv. melléklete szerint -
    figyelembeveendő összes személyi jellegű ráfordítás összege    
2. Érd illetékességi területén foglalkoztatottak után az adóévben
    - a Htv. melléklete szerint - figyelembeveendő személyi 
    jellegű ráfordítás összege    
3. A vállalkozásnak az adóévben a székhely, telephely szerinti 
    településekhez  tartozó - a Htv. melléklete szerinti – összes 
    eszközérték összege    
4. Érd illetékességi területén figyelembeveendő 
   - a Htv. melléklete  szerinti – eszközérték összege    
5. Közvetlenül a végső fogyasztó részére nyújtó   
    vállalkozásoknak az összes vezetékes gáz-, 
    villamosenergia-szolgáltatásból származó számviteli törvény 
    szerinti nettó árbevétele    
6. Közvetlenül a végső fogyasztó részére nyújtó 
    vállalkozásoknak az önkormányzat illetékességi területére 
    jutó vezetékes gáz-, villamosenergia-szolgáltatás nyújtásból
    származó számviteli törvény szerinti nettó árbevétele    
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Felelősségem tudatában kijelentem, hogy a bevallásban közölt adatok a valóságnak megfelelnek.
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Feltöltési kötelezettségről:
Társasági adóelőlegnek az adóévi várható fizetendő adó összegére történő kiegészítésre kötelezett: 
Köztartozásról:
(Ha nincs tartozás, azt a négyzetben x-szel jelölje!)                                                                                
Amennyiben tartozása van, a G jelű kiegészítő lapot is ki kell tölteni!
Eredeti bevallás (Ft-ban)
Helyes összeg (Ft-ban)
Különbözet (Ft-ban)
1. A vállalkozás által az adóévben - a Htv. melléklete szerint -
    figyelembeveendő összes személyi jellegű ráfordítás összege
2. Érd illetékességi területén foglalkoztatottak után az adóévben
    - a Htv. melléklete szerint - figyelembeveendő személyi 
    jellegű ráfordítás összege
3. A vállalkozásnak az adóévben a székhely, telephely szerinti
    településekhez  tartozó - a Htv. melléklete szerinti – összes 
    eszközérték összege
4. Érd illetékességi területén figyelembeveendő 
   - a Htv. melléklete  szerinti – eszközérték összege
5. Közvetlenül a végső fogyasztó részére nyújtó  
    vállalkozásoknak az összes vezetékes gáz-,
    villamosenergia-szolgáltatásból származó számviteli törvény 
    szerinti nettó árbevétele
6. Közvetlenül a végső fogyasztó részére nyújtó
    vállalkozásoknak az önkormányzat illetékességi területére
    jutó vezetékes gáz-, villamosenergia-szolgáltatás nyújtásból
    származó számviteli törvény szerinti nettó árbevétele
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