
BE.VAIIÁs
a helyi ipariizési adórót

Főlap
20l1.adóévbenalaz Ritt"ALTc[ilA önkormányzatilletékességitertileténfol1tatott

(Benyújtandó a székh.',, ,","nifJ',;1lt1l.,Í:jil'"1l,xT:;ffiTTlu,ÍJii,*,'at, fővárosban a fővárosi

óllandó jellegű iparűzési tevékenység esetén

önkormányzat adóhatóságához. )

I. Bevallás jetlege

L-] 1' Eves bevallás

J2, Záro bevaIlás

f.l " -r'.,L_] J. Elotársasági bevallás

! 4. Naptári évtől eltérő üzleti évet választó adózó bevallása

L.] 5. Ev közben kezdő adőző bevallása

L-j 6. Naptári év1ői eltérő üzleti évetválaszto adózo áttérésének évéről készü]t évközi beval]ása
fl- 

^L) / ' A szemelyi jövedelemadóról szóló törvény szerint mezőgazdasági őstermelő bevailása

'' *ff;;'J;ljí]'ri 
b) pontja alapjánállandó jellegű iparűzésí tevékenységgé váló tevékenység után

II. Bevallott időszak [r-m eu [Tl no fflnaptól fTnoollli,ol-llnupig
III' Azáró bevallás beny|itásának oka

L_] 1. Felszámolás

L_-J 2. Végelszámo]ás

f-L] 3. Ata]akulás

l +. e tevékenység saját elhatározásból történő megszüntetése
n
L_J 5. Hatosági megszüntetés

. , 
|i1ff,:::i:nt 

működő társaság cégbejegyzésiránti kérelemnek elutasítása vagy a kérelem bejegyzés

L'.] 7. Székhely áthelyezése

fl ^ -,L.r ö. lelepnely megszüntetése

I l. Egy,,erűsített váilalkozói adóalanyiság megszűnése

! to. Egyeni vállaikozói tevékenység szüneteltetése

L] 11. A települési cinkormányzat adórendeletének hatáiyon krvül helyezése

|)n.ngyéb:
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IV.Bevailásbanszereplőbetéttapok !'t !g lc !o Ie Ie Ic

YI. Az adó alapjának egyszerűsített meghatározási módját választók nyilatkozata

I t' e' adóévre az adoalap egyszerűsített megállapítási módját választottam/választom.

Jz. l,adóévet követő évre azadóalap egyszerűsített megállapítási módját választom'

!z, ,q,adóévben, mint az egyszertísített válialkozói adó alanya, az adőalap egyszerűsített megállapítási

mó dj át választottam/választom.

Jq. Madóévetkövető évre, mint azegyszeriisítettvállalkozőiado alanya, azlparúzésiadőná].az

egyszerűsített adóa1ap megállapítási módot választom.

V. Adóalany

2. Születési helye: város/község, ideje: lrm é" [! ho f1l nup

3. Anyja születési családi és utóneve:

4, Adoazonosító jele: Adószáma:[[TT-[[tll ! ru
5. Székhelye, lakóhelye: |Ttll város/község

közterület közterüIet jellege 
- 

hsz. 
- 

ép. 

- 
1h. 

- 
em. 

- 

ajtó

6. Beval]ást kitöltő neve: telefonszáma/e-mail címe;



VII' Az adó

1. Htv' szerinti - vállaikozási szintű - éves nettó árbevétel

(r ész\etezése külön lap on található )

2' Eladott árakbeszerzési értéke

3' Közvetített szoigáltatások értéke

4' A 3. sorból az alvállalkozói teljesítmények értéke

5. Anyagköltség

6. Alapkutatás, aIkalmazott kutatás' kísér1eti fej1esztés adóévben elszámolt

közvetlen költsége

7 'Htv, szerlnti _ váLla\kozási szintű - adóalap [1-(2+3+5+6)]

B. A fog1a1koztatás növeléséhez kapcsolódó adóalap-mentesség

9. Külföldon 1 étes ített tel ephelyen v égzett tevékenysé gre j utó

adóalap mentessége

1 0. A fo glalk o ztatás csökke nté s éhe z kap cs oló dó adó alap - növekmény

1l' Mentességekkel korrigált, Htv' szerinti - a vállalkozási szintrí -
adóalap Iz-s+to]

12. Az önkormányzat ilietékességi területére jutó - a i 1' sorban lévő

adóalap megosztása szerinti - települési szintű adóalap

13. Adómentes adóalap önkormányzati döntés alapján

(Htv. 39iC $-a szerint)

74. Azönkormányzati rendelet szerinti adóköteles adóalap (I2'I3)

15. Adóalapr a jutő iparuzési adó összege (14. sor *95.z.)

1 6. t nkorm ány zati dönté s s zerinti adóke dve zmény
(Htv. 39/C $-a szerint)

77, Az ideiglenes jellegű iparűzési tevékenység utánaz adóévben
me gfi zetett és az önkorm ányzatnáI levonható adó átalány ö s s ze ge

18. Kommunális beruházás miatt magánszeméiy álta1 levonható
kedvezmény osszege

19' Iparűzési adófizetési kötelezettség [15-(16+17+1B)]

20' Adóelőlegre befizetett összeg

21. Feltöltési kötelezettség miatt befizetett összeg

22. Kúlönbözet [19_(20+21)]

23, Az önkormányzatra jutó adóátalány összege

(Ft)

mmmml=m,
mmmrol=[fl,
mmmrrrm,
mmm[r[ffl,
mmll[il[TTl,
mm[nmlTTl,
m[[Imm][ffl,
mmm[n[Tr,
mm[mmfrfl,
[mmmmm,
m[m[m[ilf[f.],
[mm[t![m[tfl,
m[m[m[n[ffl,
mm[nt[nm
[nm[nltn[ffl,
mmmmfff.l,
[mmmmm,
[il[mmml-[fl,
mmttnm[[fl,
m[mmm[tf],
_nmmml[m
[mm[nin]nJ-],
IIm[n[t![fll,



VIII. Adóe|őleg bevallása

2. Első előlegrészlet

3' Második elő1egrész1et

T_lllé,ilho! rnxp;,

Esedékesség Osszeg (Ft)

:]-il'é"mnoilnuo [-T-l m m L[ m
l-[Tl*ffihoff]n,p m m [I [n m

IX.Felelőssógerntudatábankijelentern,hogyabevallásbanl.tl,o

helység

1' Á jelen adóbevallást ellenjegyzem;

az adóző vagy képviselője (meghatalmazottja)

a|áírása

Jelölje X-szel, ha az adóhatósághoz bejelentett, a bevallás aláirására

jogosult á1landó meghatalmazott: !

Jelolje X-szel, ha meghatalmazott és meghata1mazását .,utolt.. !

Jelölje X-sze1, ha az aláíró az adóhatósághoz bejelentett pénzügyi

képviselő: r

[l-mmm
ev hó nap

2. Ádótanácsadó, adószakértő vagy oiileveles adószakérto ner,e:

3. Ádóazonosító száma:



,,A' jelű betétxap

201I.adóévről 6/32 .hi.}ifi nNll0t\ önkorrnányzati1letékességi tertiletén
foxytatott átlandó jellegű iparíizésitevékenység utáni adókötelezettségről szóló helyi

iparűzési adóbevalláslroz
Váiiaikozók nettó árb evételének a kiszámítása

I. Adóalany
1. Adóalany neve (cégneve);

2. Adóazonosító jele: ll

II. A nettó árbevétel
(Ft)

1. HtV. szerinti _ vá]]alkozási szintű _ éves nettó árbevé tel|2_3*4_5_6r [lTl m m m] ff!.
2. A számviteli törvény szerinti nettó árbevétei

3' A társasági adóról és az oszta|ékadóról szóló törvénv
szerinti j ogdíjbevétel

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

5. Egyéb ráfordítások között kimutatott regisztrációs adó,
energiaadó összege

6. Felszolgálási díj árbevétele

m[I[il[rrrTt,
mt [ilm]mlT Tt,

[ilmm][Irllt,
mmml ml rTTt,
m[In_nmrn,

az adozó vagy képviselője (meghatalm azottja)
aláirása

C. 0243_300120l1, r. sz. _ Pátria Nyomda ZIt



,,B,' jehíibetétlap
20ll. adóévről a/az t:r t| A ttrunn* önkormá nyzatiiletékességi területénfolytatott áltandó jellegiÍ ipartízesi tevékenység utáni adókötelezettségrőI szóló hetyi

I{itelintézetekéspénzüs;|ilffiÍi''i1Í3,ln1ff 
t?í""uu"lénekakiszámítása

1. Adóalany neve (cégneve):

2. Adószáma:

II. A nettó árbevétel

1. Htv. szerinti _ vál|a(kozási szintií _ éves nettó 
(Ft)

árbevéte] [2+3+4+5+6+7_8] [r m [il m m.[I-fl,
2. Kapott kamatok és kamatjellegű bevételek m m m m m l-|-fl 

'3'Egyébpénzugyiszolgáltatásbevételei m m! [il [I m [il'
4. Nem pénzigyiés befektetési szolgáltatás nettó árbevétele m m m m m |T|,
5. Befektetésiszolgáltatásbevétele m [il m [I m] [n'
6. Fedezetj ügyletek veszteségének/nyereségének 

tnyereségjellegűkülönbözeie m m [I m m flll,
7 .,\Iapúgyletek (fe d ezett tétel ek) nyeres é gén ek/

veszteségéneknyereségjellegűküiönboiete 
. 

[r'[il [il m m] m
B. Fizetett kamatok és kamatjellegű ráfordítások [TTl lll [T-|_l m] m m

az adőző vagy képviselője (megh atalmazottja)
aláírása

. 0243-300l201l. r. sz. _ Pátlia N),omda Zrt



4r1rr:_lU 1 a Fzl,rL Jeru Detetlap
2a1'1. adóévről a/n2 't5tl+AlLT{inDÉ 

önkormányzatilletékességi teriiletén
foiytatott áilandó jetlegű ipartízési tevékenység tltáni adóktitele zett_ségtő|. szóló he1yi

ipartízési adóbevalláshoz
Biztosítók nettó árbevételének a kiszámítása

1. Adóalany neve (cégneve):

2. Adószáma:
I lI

Itr. A nettó árbevétel

1. HtV' szerinti - vállalkozási szintű _ éves nettó
árbevétel [2+3 +4+ 5+6+7 _8]

2. Bízto sitástechnikai eredmény

3. Nettó működési költség

4. B efektetésekbő] szár mazo biztosítástechnikai ráfordítások
(csak életbiztosítási ágnál) és az egyéb biztosítástechnikai
ráfordítások együttes összege

5. Fedezeti ügyletek nyereségénekiveszteségének nyereségjellegű
különbözete

6. A1apügyletek (fedezett tételek) nyereségének/veszteségének
nyeres égj ellegű különbözete

7. Nem biztosítási tevékenység bevétele, befektetések
nettó árbevétele, a Htv. 52. 5 22, c) alpontja szerint
egyéb növelő tételek

8. Htv. 52. s 22, c) alpontjában foglalt csökkentések

(Ft)

ml m[[ImlT Tt,

mmmmfTft,
m[r[!mlTft,

mmt[n[I[fft,
[ilmmmlTTj,
[Itmm!mrm,

m[tnmtt![n,
mtm!_il[[![fft,

az adőzo vagy képviselője (meghatalmazottja)
aláírása

c.0243-30012011



,,D'' jehíibetétlap
2011.adóévről a/az "Bitfity.Nrr,os önkormá nyzatilletékességi teriileténfolytatott állandó jellegű iparűzesitevékenység utáni adókötelezettségről szóló helyi

tsefekteté,i..ell*rP"1'aoj:r;:*:''1Tjli'':'-áekakiszárnítása

i. Adóalany neve (cégneve):

II. .A nettó árbevétel

1. Htv. szerinti _vá|lalkozási szintű _ éves nettó
árbevétel |2+3+4+5+6l

2. B ef ektetési s zo1 gált atási tevékenys ég b evétel ei

3. Nem befektetési szolgáltatási tevékenység bevétele

4' Kapott kamatok és kamatjellegű bevételek együttes összege

5. Fedezeti ügyletek nyereségének/veszteségének nyereségjellegű
kü]önbözete

6. Alapügyletek (fedezett tételek) nyereségének/veszteségének
nyeres égj ellegű különb özete

[!mmmlTTt,
mm[rm1-m,

az adőző vagy képviselője (meghatalmazottja)
aláírása

hó nap

C. 0243-3001201 1. r. sz. - Pátria Nyomda Zrt



,,Eo' jel{í betétlap
20ll. adoévrőIa/a2 Br l+1 F.fuÉoq önkormá nyzatilletékességi területénfolytatott állandó jellegtí iparíizési.'tevékenység utáni adókötelezettségről szóló

Kockázatitőke-társaságok.:*tfi:'?T::ti"Ji':*T1rbevételének 
a kiszámítása

1. Adóalany neve (cégneve):

2. Adőszáma:

II. A nettó árbevétel

1. H!v. szerjnti _ váIlalkozási szintű _ éves nettó
árbevétei |2+3 - (4+ 5 +6))

2' A számviteli törvény szerinti nettó árbevétel

,:'glÍh:ii?:i''.,xTf.fí:5l:'##[:há'.3,1"#tósággal

3' Befektete tt p énzigy i es zkö zöknek min ő s ülő ré s zvények,
részesedések a mérlegk észités időpontjáig pénzijgyilLg 

'

r e ali z ált ár'f o,Iy,am nye re s é g, t ováb b á az ity en b efe[ie te Jetutan Kapott (1áro) osztalék és részesedés.együttes összege

4. A társasági acióról'és .az osztalékadórói szóló törvény szerinti
j ogdíjból iz ármaző, arueveteit<Z"tá,Já-ori.il."J;iik""...

' Ppr} i:1q.1l.."..:.ok ért'ékeként, illetve egyéb ráfordításokKozott klmutatott iövedéki adó összege

(Ft)

mml [tmrrTt,
Llm[ilmrrTt,

[!m][ItlnrTf,

mlmmt[Ifl-t-],

az adőzo vagy képviselője (megh ata\mazottja)
aláírása

hó nap

c.0243-300/2011



,,Fnn jeltÍ betétlap
20lI. adóévről a/az Bitt.íp,liTunuA önkormányzat illetékességi területén folytatott állandó
jellegű ipariizésitevékenység utáni adókötelezettségről szóló helyi iparűzési adóbevalláshoz

A vállalkozási szintlí adóalap megosztása

II. Az alkalmazott adóalap -megosztás rnódszere

L-.] 1. Személyi jetlegű ráfordítással arányos
T-l
L) 2. Eszkozérték- arányos
n
L] 3. A HtV. 3. számu melléklet 2,I pontjaszerinti megosztáss
TI
L_]4. A HtV. 3. számu melléklet 2.2 pontja szerinti megosztás

I. Adóalany
1. Adóalany neve (cégneve):

2, Adoazonosító jele:

III. Megosztás

1. A vállalkozá s á|tal az adóévben - a Hhr me]léklete szerint -
figyelembe veendő összes személyi jellegű ráfordítás összege

2. Az 1, sorbó1 az önkormányzat illetékességi területén foglalkoztatottak után
az adóévben - a Hm melléklete szerint - figyelembe veendő személyi
jellegű ráíordítás összege

3. A vállalkozásnak az adóévben a székheiy, telephely szerinti településekh eztartoző

- a H|v. me]iék]ete szerinti - összes eszközérték összege

4. A 3. sorból az önkormányzat illetékességi területén figyelembe

veendő - a Htv. mellék]ete szerinti - eszközérték összege

5. Egyetemes vagyközűzemi szolgáltató, villamosenergia- vagy föIdgázkereskedő
viliamos energia vagy foldgáz végső fogyasztók részére történő

értékesítésből szfumazo összes, számviteli törvény szerinti nettó árbevétele

6, Az 5,sorból az egyetemes vagy közüzemi szolgáltató, villamosenergia-
vagy foldgázkereskedő villamos energia vagy foldgáz végső fogyasztok részére
történő értékesítésbői származó'az önkormányzat illetékességi terü1etére jutó,

számviteli törvény szerlnti nettó árbevétele

m[![ilm][l-[],p,

ti lll E+

[mn-n[T-lm][T-1,,,

tmml[I[nllll,pt

ll ll F!

'.ft

l-fltl-flml[LnlT li,p,
7. Vi]lamosenergia-elosztó há|ozatiengedé1yes és földgázelosztói

engedélyes esetén az összes végső fogyasztónak továbbított

vi]lamos energia vagy fö\dgázmennyisége

8. A 7' sorból a villamosenergia.elosztó háIózatiengedélyes

és ftildgázelosztói engedélyes esetén az önkormányzat
illetékességi területén lévő végső fogyasztónak tor,,ábbított

villamos energia vagy foldgáz mennyisége

frnrr-nI I I l.l I l, kWh vasv ezpr ml

m
, kWh vagy ezer m3

l--T-r--rf Í_ r_ttttlltlitlrrrrr'_l I-
év hó nap aZ adozo t.agy képviselője (meghatalmazottja) aláírása

C. 0243_300120l1' r. sz' . Pátria Nyomda Zrt
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