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2007. adóévről
adóévről Szirmabesenyő
Szirmabesenyő Nagyközség
Nagyközség illetékességi
illetékességi területén
területén folytatott
folytatott állandó
állandó jellegű
jellegű
iparűzési
tevékenység
utáni
adókötelezettségről
iparűzési tevékenység utáni adókötelezettségről
Szirmabesenyő
Szirmabesenyő Nagyközség
Nagyközség Polgármesteri
PolgármesteriHivatal
Hivatal

Szirmabesenyő,
3711
Szirmabesenyő, Kossuth
Kossuth utca
utca 5.
5. Tel.:
Tel.: 46/307-271
46/307-271 Fax:46/527-246
Fax:46/527-246
4. Bevallási3711
időszak:

200évhónaptól200évhónapig

Az adóhatóság tölti ki!
Benyújtás, postára adás napja:évhónapnapAz adóhatóság törzsszáma:az átvevő aláírása

5.
5. Mellékletek:
Mellékletek:ABCDEFG
ABCDEFGAA megfelelő
megfelelő négyzetben
négyzetben x-szel
x-szel jelölje,
jelölje, hogy
hogy aa bevallási
bevallási nyomtatványon
nyomtatványon túlmenően
túlmenően melyik
melyik kiegészítő
kiegészítő
lapot
lapot töltötte
töltötte ki!
ki!

1. Azonosító adatok: Az adózó neve (cégneve):címe (lakóhelye, székhelye):város
telephelye:város
levelezési címe:város
községközterület neveközterület jellegehsz.ép.lh.em.ajtóadószáma:adóazonosító jele:statisztikai számjele:
bankszámlaszám:a bevallás kitöltőjének neve, telefonszáma:
községközterület neveközterület jellegehsz.ép.lh.em.ajtó

községközterület neveközterület jellegehsz.ép.lh.em.ajtó

6. Az adó alapjának egyszerűsített meghatározási módját választók nyilatkozata
6.1.a) A 2007. adóévre az adóalap egyszerűsített meghatározási módját választottam, ( a személyi jövedelemadóban
átalányadózást választó adózók, azon egyéb adóalanyok részére, akik 2006. adóévben 4 millió Ft. nettó árbevételt nem
érték
el).
Ha
igen
a
négyzetben
x-szel
jelölje.

□
6.2. a) A 2008. adóévre az adóalap egyszerűsített meghatározási módját választom (a személyi jövedelemadóban
átalányadózást választó adózók azon vállalkozási tevékenységet folytató adóalanyok részére, akik 2007. adóévben 4
millió
Ft.
nettó
árbevételt
nem
érték
el.
Ha
igen
a
négyzetben
x-szel
jelölje.

□
6.3. A 2007. adóévben, mint az egyszerűsített vállalkozói adó alanya az adóalap egyszerűsített megállapítási módját
választottam.
Ha
igen
a
négyzetben
x-szel
jelölje.

□
6.4. A 2008. adóévre, mint az egyszerűsített vállalkozói adó alanya az iparűzési adónál az egyszerűsített adóalap
meghatározási
módot
választom.
Ha
igen
a
négyzetben
x-szel
jelölje.

□
2. Bevallás jellege ( A bevallás jellegét a megfelelő négyzetbe tett x-szel jelölje.)
2.1. Éves 7.
bevallás
□2.5. Évközben
kezdő adózó
bevallása
□2.2. Záró
Könyvvezetés
módja:
( A megfelelő
négyzetbe
tegyenbevallás
x-et.) □2.6. Naptári évtől eltérő üzleti évet választó adózó
áttérésének évéről készült évközi bevallása□2.3. Előtársasági bevallás□2.7. A személyi jövedelemadóról szóló törvény szerint
1. egyszeres
□
mezőgazdasági őstermelő bevallása□2.4. Naptári évtől eltérő üzleti évet választó adózó
2. kettős
□
bevallása□2.8.
A Htv. 37.
(2) b) pontja alapján állandó jellegű iparűzési tevékenységgé
váló tevékenység után benyújtott bevallás □
3. bevételi
és §költségnyilvántartás
□

□

4. bevételi nyilvántartás

3. A záróbevallás benyújtásának oka: ( A megfelelő négyzetbe tegyen x-et.)
3.1.

Felszámolás□3.6.

Előtársaságként működő társaság cégbejegyzés iránti kérelmét elutasították vagy kérelmét a

bejegyzés előtt visszavonta□3.2.

Végelszámolás□3.7.

Székhely áthelyezése□3.3.

Telephely megszüntetése□3.4.
megszüntetése□3.9.

Átalakulás□3.8.

A tevékenység saját elhatározásból történő

Egyszerűsített vállalkozói adóalanyiság megszűnése□3.5.

Hatósági megszüntetés□3.10.

8. Alkalmazott adóalaptelepülési
megosztás
önkormányzat
módszere:
adórendeletének hatályon kívül helyezése□3.11.

A
Egyéb:□

(A Htv. mellékletének 2.2 pontjában szereplő vezetékes gázszolgáltatást, villamosenergia-szolgáltatást közvetlenül a végső fogyasztó
részére nyújtó szolgáltatóknak ezt a pontot nem kell kitölteni.)
(A megfelelő négyzetbe tegyen egy x-et.)
– személyi jellegű ráfordítással arányos
– eszközérték arányos
– személyi jellegű ráfordítás és eszközérték arányos együtt

□
□
□

9. Az adó kiszámítása:Az adatokat forintban kell megadni!Az adóhatóság tölti ki!911 A Htv. szerinti – vállalkozási szintű –
éves nettó árbevétel (részletezése külön lapon található) 912 Eladott áruk beszerzési értéke913 Közvetített szolgáltatások
értéke9131 A 913 sorból az alvállalkozói teljesítmények értéke914 Anyagköltség915 Htv. szerinti – vállalkozási szintű –
adóalap
[911-(912+913+914)]916 A foglalkoztatás növeléséhez kapcsolódó adóalap-mentesség917 Külföldön létesített telephelyen végzett
tevékenységre jutó adóalap mentesség918 A foglalkoztatás csökkentéséhez kapcsolódó adóalap-növekmény919 A
mentességekkel csökkentett Htv. szerinti – vállalkozási szintű – adóalap
[(915-916-917)+918]920 Az önkormányzat
illetékességi területére jutó – a 919. sorban lévő adóalap megosztása szerinti - települési szintű adóalap921Adómentes
adóalap önkormányzati döntés alapján összesen
(9211+9212+9213+9214+9215)92119212921392149215922 Az önkormányzati rendelet szerinti adóköteles adóalap
(920-921)923 Adóalapra jutó iparűzési adó összege (922. sor

x 1.9%)924 Önkormányzati döntés szerinti adókedvezmény

összesen
(az önkormányzat rendeletében megállapított, az iparűzési adóból levonható mentesség, kedvezmény)
(9241+9242+9243+9244)9241924292439244925 Az ideiglenes jellegű iparűzési tevékenység után az adóévben megfizetett és az
önkormányzatnál levonható adóátalány összege926 Kommunális beruházás miatt magánszemély által levonható kedvezmény
összege (1995. évi XCVIII. Tv. 10. § (2) bek. alapján)927 Iparűzési adófizetési kötelezettség [(923-(924+925+926)]
(Az adó összegét 100 Ft-ra kerekítve kell megfizetni.)928 Adóelőlegre befizetett összeg929 Feltöltési kötelezettség miatt befizetett
összeg930 Még fizetendő adó [927-(928+929)]931 Adótúlfizetés összege [(928+929)-927]

10. Az önkormányzatra jutó adóátalány összege:

Nyilatkozat a feltöltési kötelezettség teljesítéséhez
Felelősségem tudatában kijelentem, hogy a vállalkozás a társasági adóelőlegnek az adóévi várható fizetendő adó összegére történő
kiegészítésre kötelezett.
(Kérjük a négyzetben x-szel jelölje!)

Igen

□

nem

□

Más adóhatóságnál (állami, önkormányzati adóhatóságnál, vámhatóságnál, illetékhivatalnál) nincs tartozásom. (Ha nincs
tartozás,
azt
a
négyzetben
x-szel
jelölje.)

□
Amennyiben tartozása van, a G jelű kiegészítő lapot is ki kell tölteni! (A köztartozásokat a kiegyenlítés sorrendjében kell
felsorolni!)
Amennyiben a bevallás 930 sorában adótúlfizetése van, azt kéri:
az
esedékességkor
helyi
adó-fizetési,
helyi

adóelőleg-fizetési

kötelezettségre

elszámolni.

□
a

teljes

összeget

visszautalni.

□
a

„G”

jelű

lapon

feltüntetett

köztartozásokra

átvezetni

□

Figyelem!

amennyiben az adótúlfizetés összegét részben kéri vissza, kériFtvisszautalását.
□
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.
,évhónapnap(cégszerű) aláírás

A
bevallás
ellenjegyzése
esetén
neve:_______________________________________________________
adószáma:

adóazonosító jele:

az

ellenjegyző

személy

