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5. Tel.:
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IV. Bevallott
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Az adóhatóság tölti ki!
Benyújtás, postára adás napja:évhónapnapAz adóhatóság törzsszáma:az átvevő aláírása

I. Azonosító
adatok: Az adóalany
neve (cégneve):Születési
helye, ideje:
Város/község nyomtatványon
V.
V. Bevallásban
Bevallásban szereplő
szereplő betétlapok
betétlapokABCDEFG
ABCDEFGAA megfelelő
megfelelő négyzetben
négyzetben x-szel
x-szel jelölje,
jelölje, hogy
hogy aa bevallási
bevallási nyomtatványon
év
hó
túlmenően
lapot
ki!
túlmenően melyik
melyik kiegészítő
kiegészítő
lapot töltötte
töltötte
ki!

napAnyja születési családi és utóneve: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

VI. Az adó alapjának egyszerűsített meghatározási módját választók nyilatkozata

□
1.

□
□

A

2008.

adóévre

az

adóalap

egyszerűsített

megállapítási

módját

választottam/választom.

2. A 2009. adóévre az adóalap egyszerűsített megállapítási módját választom.

3. A 2008. adóévben, mint az egyszerűsített vállalkozói adó alanya az adóalap egyszerűsített megállapítási módját
választottam/választom.

□
4. A 2009. adóévre, mint az egyszerűsített vállalkozói adó alanya az iparűzési adónál az egyszerűsített adóalap
megállapítási
módot
választom.

VII. Könyvvezetés módja: ( A megfelelő négyzetbe tegyen x-et.)
II. Bevallás□jellege ( A bevallás jellegét a megfelelő négyzetbe tett x-szel
1. jelölje.)
1.

Éves bevallás□5.

Év közben kezdő adózó bevallása□2.

□
áttérésének évéről készült évközi bevallása□3.

egyszeres

Záró bevallás□6. Naptári évtől eltérő üzleti évet választó adózó

2.

kettős

Előtársasági bevallás□7. A személyi jövedelemadóról szóló törvény szerint

mezőgazdasági őstermelő bevallása□4. Naptári évtől eltérő üzleti évet választó adózó

□

3.

bevételi

és

költségnyilvántartás

bevallása□8. A Htv. 37. § (2) b) pontja alapján állandó jellegű iparűzési tevékenységgé váló tevékenység után benyújtott bevallás □

□

4.

bevételi

nyilvántartás

III. A záróbevallás benyújtásának oka: ( A megfelelő négyzetbe tegyen x-et.)
1.

Felszámolás□6.
bejegyzés

előtti

Előtársaságként működő társaság cégbejegyzés iránti kérelemnek elutasítása vagy a kérelem

visszavonása□2.

Végelszámolás□7. Székhely

áthelyezése□3.

Átalakulás□8.

Telephely

megszüntetése□4. A tevékenység saját elhatározásból történő
megszüntetése□9.

Egyszerűsített vállalkozói adóalanyiság megszűnése□5.

Hatósági megszüntetés□10. A települési

önkormányzat adórendeletének hatályon kívül helyezése□11.

Egyéb:□

VIII. Alkalmazott adóalap megosztás módszere:

□
□
□
□

Személyi

1.
2.
3.
4.

jellegű

Eszközérték

Személyi jellegű ráfordítás és eszközérték arányos együtt
A Htv. 3. számú melléklet 2.2 pontja szerinti megosztás

ráfordítással

arányos
arányos
1

IX. Az adó

Az adatokat forintban kell megadni!Megjegyzés1. A Htv. szerinti – vállalkozási szintű – éves nettó árbevétel
(részletezése külön lapon található) 2. Eladott áruk beszerzési értéke3. Közvetített szolgáltatások értéke4. A 3. sorból az
alvállalkozói teljesítmények értéke5. Anyagköltség6. Htv. szerinti – vállalkozási szintű – adóalap
[1-(2+3+5)]7.
A foglalkoztatás növeléséhez kapcsolódó adóalap-mentesség8. Külföldön létesített telephelyen végzett
tevékenységre jutó adóalap mentessége9.
A foglalkoztatás csökkentéséhez kapcsolódó adóalap-növekmény10.
Mentességekkel korrigált Htv. szerinti – vállalkozási szintű – adóalap
(6-7-8+9]11. Az önkormányzat illetékességi területére jutó – a 10. sorban lévő adóalap megosztása szerinti - települési
szintű adóalap12 Adómentes adóalap önkormányzati döntés alapján (Htv. 39/C §-a
rendelet szerinti adóköteles adóalap (11-12)14.

1.9%)15.

szerint) 13. Az önkormányzati

Adóalapra jutó iparűzési adó összege (13. sor

Önkormányzati döntés szerinti adókedvezmény (Htv. 39/C §-a szerint)16.

x

Az ideiglenes jellegű iparűzési

tevékenység után az adóévben megfizetett és az önkormányzatnál levonható adóátalány összege17. Kommunális beruházás
miatt magánszemély által levonható kedvezmény összege (1995. évi XCVIII. tv. 10. § (2) bek. alapján)18.

Iparűzési

adófizetési kötelezettség [(14-(15+16+17)]
(Az adó összegét 100 Ft-ra kerekítve kell megfizetni.)19. Adóelőlegre befizetett összeg20. Feltöltési kötelezettség miatt
befizetett összeg21. Különbözet [18-(19+20)]22. Az önkormányzatra jutó adóátalány összege

Nyilatkozat társasági adóelőleg- kiegészítésről
Társasági adóelőlegnek az adóévi várható fizetendő adó összegére történő kiegészítésére kötelezett 2008-ban.
Igen

□

nem

□

Felelősségem tudatában kijelentem, hogy a bevallásban közölt adatok a valóságnak megfelelnek.
,évhónapnap(cégszerű) aláírás
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