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HELYI IPARŰZÉSI ADÓBEVALLÁS

08

7
ADÓÉVBEN SOLYMÁR NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK ILLETÉKESSÉGI
TERÜLETÉN FOLYTATOTT ÁLLANDÓ JELLEGŰ IPARŰZÉSI TEVÉKENYSÉG UTÁNI
ADÓKÖTELEZETTSÉGRŐL

Adóbevallás körülményei
BEVALLÁS IDŐSZAKA:

1.
Az adóalany adatai:
Az adó alanyának típusa:
1. természetes személy;
4. egyéb szervezet,
Az adóalany
neve:

.év

hó

naptól

.év

hó

napig.

2. egyéni vállalkozó
3. jogi személyiségű társaság;
5. egyéb pl. külföldi állampolgár, mezőgazdasági őstermelő
Születési
helye:

Anyja lánykori
neve:

Születési
ideje:

Adóazonosító jele:

Adószáma:

Statisztikai számjele:
PIRSZ:

TELEPÜLÉS:

KÖZTERÜLET NÉV:

JELLEG:

HÁZSZÁM:

Állandó lakhely/
Székhely címe:
Levelezési címe:
Telephely címe:
A bevallást kitöltő neve,
telefonszáma:
Számlavezető
Pénzintézet neve:
Bankszámla száma:
2.

A bevallás jellege: (Kérjük a megfelelő szám beírását a négyzetbe!)
1.
2.
3.

Éves bevallás
Záró bevallás
Előtársasági bevallás

4.
5.
6.

7.

A személyi jövedelemadóról szóló tv.
szerint mezőgazdasági őstermelő
bevallása

8.

Naptári évtől eltérő üzleti évet választó adózó bevallása
Évközben kezdő adózó
Eltérő üzleti évet választó adózó áttérésének
évéről készült évközi bevallása
A Ht.37.§.(2/b) pontja alapján állandó jellegű iparűzési tevékenységgé váló tevékenység után benyújtott bevallás

A záró bevallás benyújtásának oka: (Kérjük a megfelelő szám beírását a négyzetbe!)

3.
1.
2.
3.
4.
5.

Felszámolás
Végelszámolás
Átalakulás
A tevékenység saját elhatározásból
történő megszüntetése
Hatósági megszüntetés

6.
7.
8.
9.
10.

Előtársaságként működő társaság cégbejegyzés iránti kérelmét
elutasították vagy kérelmét a bejegyzés előtt visszavonta
Székhely áthelyezése
Telephely megszüntetése
Egyszerűsített vállalkozói adó alanyiság megszűnése
Egyéb
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4.

A 2007 adóévre az adó alapjának egyszerűsített meghatározási módját
választók nyilatkozata:
4.1.a A 2 0 0 7

adóévre az adóalap egyszerűsített meghatározási módját választom és a személyi

jövedelemadóban átalányadózást választó adózó vagyok, (az adó alapja a személyi jövedelem adóról szóló törvény szerinti átalányadó alapjának
4.1.b Más magánszemély vállalkozó vagyok, akinek
4 millió
4.2

2 0
2 0

%-kal növelt összege).

0 6

adóévben a nettó árbevétele a

Ft-ot nem haladta meg (az adó alapja a nettó árbevétel

8 0

%-a.)

A 2 0 0 7 adóévre, mint az egyszerűsített vállalkozói adó alanya az iparűzési adónál az egyszerűsített adóalap meghatározási módot választom.
(Ha igen a megfelelő négyzetben jelölje x-szel !)

5.

Benyújtott kiegészítő lapok (A kiegészítő lap betűjelének megfelelő négyzetbe írjon X-et.)
A

6.

B

C

D

E

F

G

A 2008 adóévre az adó alapjának egyszerűsített meghatározási módját
választók nyilatkozata:
6.1.a A 2 0 0 8

adóévre az adóalap egyszerűsített meghatározási módját választom, és a személyi

jövedelem adóban átalányadózást választó adózó vagyok (az adó alapja a személyi jövedelem adóról
szóló törvény szerinti átalányadó alapjának

2

0

%-al növelt összege).

6.1.b Más magánszemély vállalkozó vagyok, akinek 2 0 0 7
4 millió

adóévben a nettó árbevétele a

Ft-ot nem haladta meg, (az adó alapja a nettó árbevétel

6.2 A 2 0 0 8

8

0

%-a).

adóévre, mint az egyszerűsített vállalkozói adó alanya az iparűzési adónál az egysze-

rűsített adóalap meghatározási módot választom.
Ha igen a megfelelő négyzetben jelölje x-szel.

7.

8.

A könyvvezetés módja: (A megfelelő kockába írjon X-et.)
71.

Egyszeres

72.

kettős

73.

bevételi és költségnyilvántartás

74.

bevételi nyilvántartás

A vállalkozási szintű adóalap megosztása (Id. kitöltési útmutató)
A

2 0

0

7 . évben alkalmazott adóalap megosztási módszer (kérjük a megfelelő szám beírását)

111.
Személyi jellegű ráfordítással arányos
112
Eszközérték arányos
113
Személyi jellegű ráfordítás és eszközérték arányos együtt
114.
Vezetékes gázszolgáltató
Számszaki levezetés (ha a 920. sor nem egyenlő a 919. sorral, kitöltése kötelező! ), az adatokat forintban kell megadni:
1111. A vállalkozás által az adóévben - a Htv. melléklet szerint - figyelembe veendő összes személyi jellegű
ráfordítások összege
121.

A solymári önkormányzat illetékességi területén foglalkoztatottak után az adóévben a Htv. melléklete
szerinti személyi jellegű ráfordítás összege

1131.

A vállalkozásnak az adóévben a székhely, telephely szerinti településekhez tartozó - a Htv. melléklete
szerinti - összes eszközérték összege

1141.

A solymári önkormányzat illetékességi területén figyelembe veendő - a Htv. melléklete szerinti eszközérték összege

1151. Vezetékes gázszolgáltatást, villamos energiaszolgáltatást közvetlenül a végső fogyasztó
részére nyújtó vállalkozásoknak az összes számviteli törvény szerinti
nettó árbevétele.
1161. Vezetékes gázszolgáltatást, villamos energiaszolgáltatást közvetlenül a végső fogyasztó
részére nyújtó vállalkozásoknak az önkormányzat illetékességi területére jutó szolgáltatás nyújtásból származó számviteli törvény szerinti
nettó árbevétele.
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9. AZ ADÓ KISZÁMÍTÁSA:
911

Az adatokat Forintban kell
megadni

A Htv. szerinti – vállalkozási szintű – éves NETTÓ
árbevétel (Részletezése külön lapon található)

912

Eladott áruk beszerzési értéke

913

A közvetített szolgáltatások értéke
9131

914
915
916
917

918
919
920
921

922
923

924

Az ADÓHATÓSÁG
tölti ki

A 913-as sorból az alvállalkozói teljesítések értéke

Anyagköltség
Htv. Szerinti – vállalkozási szintű – adóalap
{911 - (912+913+914)}
A foglalkoztatás növeléséhez
kapcsolódó adóalap-mentesség
Millió Ft
Külföldön létesített telephelyen végzett tevékenységre jutó
adóalap mentesség
A foglalkoztatás csökkentéséhez kapcsolódó
adólapnövekmény
A mentességekkel csökkentett Htv. szerinti – vállalkozási
szintű – adóalap 919 = {(915 – 916 – 917) + 918}
Az Önkormányzat illetékességi területére jutó – a 919.
alatti adóalap megosztása szerinti települési szintű adólap
Adómentes adóalap önkormányzati döntés alapján
összesen (9211 + 9212 + 9213)
9211 Az önkormányzattal kötött szerződés alapján a
területi ellátási kötelezettséggel rendelő orvos,
fogorvos az önkormányzati támogatás mértékével
csökkentheti az adóalapját
9212 Korrigált átlagos szakmunkástanulói létszám utáni
adóalap csökkentő kedvezmény
(szakmunkástanulói létszám után 1.000.000,- Ft/fő/év,
ha az alkalmazás időtartama évente 6 hónapot elért)
9213 Munkanélküli, csökkentett munkaképességű alkalmazott utáni adóalap csökkentő kedvezmény
(adott évben minimum 10 hónapot elérő időtartamban
és legalább 50 %-ban csökkent munkaképességű
alkalmazása, vagy 6 hónapig munkanélküli járulékra
jogosult foglalkoztatása esetén 1.000.000 Ft/fő)
Az Önkormányzat rendelet szerinti adóköteles adóalap
(920 – 921)
Az adóalapra jutó iparűzési ADÓ összege
(922 * 1,85 %)
Az ideiglenes jellegű iparűzési tevékenység után az
adóévben megfizetett és az önkormányzatnál levonható
adótalány összege

925

Iparűzési adófizetési kötelezettség 925 = (923 – 924) /Az
adó összegét 100 Ft-ra kerekitve kell megfízetni/

926

Adóelőlegre 2007 évben befízetett összeg

927

Feltöltési kötelezettség miatt 2007 december 20-ig
befízetett összeg (üzleti éves adózók kivételével)
Még 2008. évben fizetendő adó 928 = (925 – (926 + 927))

928

A 11742245-15390125-03540000 számú számlára kell
megífzetni

929

Visszaigényelhető adó

929 = {(926 + 927) – 925}
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Az adóalap egyszerűsített meghatározásának módja (csak azok tölthetik ki, akik az erre vonatkozó bejelentést a Htv. szerinti határidőben megtették).

A Htv. 39/A § szerinti adóalap meghatározás:
I. A személyi jövedelemadóról szóló törvény szerinti átalányadózó magánszemélyek:
931

Adóévben elért NETTÓ árbevétel

932

Levonható költséghányad összege

933

SZJA szerinti adóalap

934

Személyi jövedelemadóról szoló törvény

933 = ( 931 – 932 )

átalányadó szerinti alapjának

934 = ( 933 *

2 0 %)

935 = ( 933 + 934 )
935 Átalányadózók iparűzési adóalapja
(kérjük átvezetni a 915. sorba)
II. Egyéb (nem átalányadózó) adózók iparűzési adóalapjának egyszerűsített meghatározási módja:
936

Adóévben elért NETTÓ árbevétel

937

Nettó árbevétel

8 0 %-a (kérjük átvezetni a 915. sorba)

Htv. 39/B § szerinti adóalap meghatározás:
938

EVA adóalap (Bruttó bevétel)

939

EVA adóalap

5 0 %-a (kérjük átvezetni a 915. sorba)

Más adóhatóságnál (állami, önkormányzati adóhatóságnál, vámhatóságnál, illetékhivatalnál)
nincs tartozásom:
Ha nincs tartozás, azt a négyzetbe x-et írva jelölje:
Amennyiben tartozása van, a G jelű kiegészítő lapot is ki kell töltenie!
A 917. sorban szereplő adóalap mentesség, igénybevételéhez szükséges tájékoztató adat:
Külföldön létesített telephelyen végzett tevékenység után megfizetett adó összege és pénzneme:
Az adónem megnevezése:
Állam / Önkormányzat neve, ahová az adófizetés történt:

Nyilatkozat a feltöltési kötelezettség teljesítéséhez:
Felelősségem tudatában kijelentem, hogy a vállalkozás a társasági adóelőlegnek az adóévi várható fizetendő
adó összegére történő kiegészítésére köztelezett (2003. XCII. tv. 2. sz. melléklet II/A. 2.c. pontja
Igen
Nem
szerint)

Felelősségem tudatában kijelentem, hogy a fent közölt adatok a valóságnak megfelelnek!
Kelt:
PH.

(cégszerű)

aláírás

A bevallás ellenjegyzés esetén:

A bevallást ellenjegyző személy
neve:
adóazonosítója:

oklevélszáma:
PIRSZ:

TELEPÜLÉS:

KÖZTERÜLET NÉV:

JELLEG

HÁZSZÁM:

lakcíme:
Kelt:

,
aláírás
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VÁLLALKOZÓK NETTÓ
ÁRBEVÉTELÉNEK KISZÁMÍTÁSA

A

2 0 0 7 . adóévről Solymár Nagyközség Önkormányzatának illetékességi területén folytatott
állandó jellegű iparűzési tevékenység utáni adókötelezettségről szóló
helyi iparűzési adóbevalláshoz kapcsolódó „A" jelű kiegészítő lap

1

Az adóalany adatai:

Az adó alanyának típusa:
1. természetes személy;
4. egyéb szervezet,

2. egyéni vállalkozó
3. jogi személyiségű társaság;
5. egyéb pl. külföldi állampolgár, mezőgazdasági őstermelő

Az adóalany

Születési

neve:

helye:

Anyja lánykori
neve:

Születési
ideje:

Adóazonosító jele:

Adószáma:

Statisztikai számjele:
VÁLLALKOZÓK NETTÓ ÁRBEVÉTELÉNEK KISZÁMÍTÁSA
911

Az adatokat Forintban kell
megadni

Az ADÓHATÓSÁG
tölti ki

A Htv. szerinti – vállalkozási szintű – éves NETTÓ árbevétel
911 =( 9111 - 9112 – 9113 - 9114 – 9115 )

9111 A számviteli törvény szerinti NETTÓ árbevétel
9112 A társasági adóról és az osztalékadóról szóló törvény
szerinti jogdíjból származó, árbevételként elszámolt
ellenérték
9113 Egyéb szolgáltatások értékeként, illetve egyéb ráfordítások
között kimutatott jövedéki adó
9114 Egyéb ráfordítások között kimutatott, az adóhatósággal
elszámolt regisztrációs adó, energia adó összege
9115 Felszolgáltatási díj

Kelt:

,
PH.

(cégszerű)

Aláírás
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HITELINTÉZETEK ÉS
PÉNZÜGYI VÁLLALKOZÁSOK
NETTÓ ÁRBEVÉTELÉNEK KISZÁMÍTÁSA

B

2 0 0 7 . adóévről Solymár Nagyközség Önkormányzatának illetékességi területén folytatott
állandó jellegű iparűzési tevékenység utáni adókötelezettségről szóló
helyi iparűzési adóbevalláshoz kapcsolódó „B" jelű kiegészítő lap

1

Az adóalany adatai:

Az adó alanyának típusa:
1. természetes személy;
4. egyéb szervezet,

2. egyéni vállalkozó
3. jogi személyiségű társaság;
5. egyéb pl. külföldi állampolgár, mezőgazdasági őstermelő

Az adóalany
neve:

Születési
helye:

Anyja lánykori
neve:

Születési
ideje:

Adóazonosító jele:

Adószáma:

Statisztikai számjele:
HITELINTÉZETEK ÉS PÉNZÜGYI VÁLLALKOZÁSÓK NETTÓ
ÁRBEVÉTELÉNEK KISZÁMÍTÁSA
911

Az adatokat Forintban kell
megadni

Az ADÓHATÓSÁG
tölti ki

A Htv. szerinti – vállalkozás szintű – éves NETTÓ árbevétel
911 = (9111 + 9112 + 9113 + 9114 + 9115 + 9116 - 9117)

9111 Kapott kamatok és kamatjellegű bevételek együttes
összege
9112 Egyéb pénzügyi szolgáltatás bevételei
9113 Nem pénzügyi és befektetési szolgáltatás NETTÓ
árbevétele
9114 Befektetési szolgáltatás bevétele
9115 Fedezeti ügyletek veszteségének / nyereségének
nyereségjellegű különbözete
9116 Alapügyletek (fedezeti tételek)
nyereségének/veszteségének, nyereségjellegű különbözete
9117 Fizetett kamatok és kamatjellegű ráfordítások

Kelt:

,
PH.

(cégszerű)

Aláírás
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BIZTOSÍTÓK
NETTÓ ÁRBEVÉTELÉNEK KISZÁMÍTÁSA

C

2 0 0 7 . adóévről Solymár Nagyközség Önkormányzatának illetékességi területén folytatott
állandó jellegű iparűzési tevékenység utáni adókötelezettségről szóló
helyi iparűzési adóbevalláshoz kapcsolódó „C" jelű kiegészítő lap

1

Az adóalany adatai:

Az adó alanyának típusa:
1. természetes személy;
4. egyéb szervezet,

2. egyéni vállalkozó
3. jogi személyiségű társaság;
5. egyéb pl. külföldi állampolgár, mezőgazdasági őstermelő

Az adóalany
neve:

Születési
helye:

Anyja lánykori

Születési

neve:

ideje:

Adóazonosító jele:

Adószáma:

Statisztikai számjele:
BIZTOSÍTÓK NETTÓ ÁRBEVÉTELÉNEK KISZÁMÍTÁSA
911

Az adatokat Forintban kell
megadni

Az ADÓHATÓSÁG
tölti ki

A Htv. szerinti – vállalkozási szintű – éves NETTÓ árbevétel
911 = (9111 + 9112 + 9113 + 9114 + 9115 + 9116 - 9117)

9111 Biztosítástechnikai eredmény
9112 NETTÓ működési költségek
9113 Befektetésekből származó biztosítástechnikai ráfordítások
(csak életbiztosítási ágnál) és az egyéb biztosítástechnikai
ráfordítások együttes összege
9114 Fedezeti ügyletek nyereségének/veszteségének,
nyereségjellegű különbözete
9115 Alapügyletek (fedezeti tételek) nyereségének/veszteségének
nyereségjellegű különbözete
9116 Nem biztosítási tevékenység bevétele. Befektetések nettó
árbevétele, a Htv.52.§.22.c.) alpontja szerint egyéb növelő
tételek
9117 Htv.52. §.22.c.) alpontjában foglalt csökkentések

Kelt:

,
PH.

(cégszerű)
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BEFEKTETÉSI VÁLLALKOZÁSOK
NETTÓ ÁRBEVÉTELÉNEK KISZÁMÍTÁSA
2 0 0 7.

1

D

adóévről Solymár Nagyközség Önkormányzatának illetékességi területén folytatott
állandó jellegű iparűzési tevékenység utáni adókötelezettségről szóló
helyi iparűzési adóbevalláshoz kapcsolódó „D" jelű kiegészítő lap

Az adóalany adatai:

Az adó alanyának típusa:
1. természetes személy;
4. egyéb szervezet,

2. egyéni vállalkozó
3. jogi személyiségű társaság;
5. egyéb pl. külföldi állampolgár, mezőgazdasági őstermelő

Az adóalany
neve:

Születési
helye:

Anyja lánykori
neve:

Születési
ideje:

Adóazonosító jele:

Adószáma:

Statisztikai számjele:

911

BEFEKTETÉSI VÁLLALKOZÁSOK NETTÓ
ÁRBEVÉTELÉNEK KISZÁMÍTÁSA
A Htv. szerinti – vállalkozási szintű – éves NETTÓ árbevétel
911 = (9111 + 9112 + 9113 + 9114 + 9115)

Az adatokat Forintban kell
megadni

Az ADÓHATÓSÁG
tölti ki

9111 Kapott kamatok és kamatjellegű bevételek együttes összege
9112 Befektetési szolgáltatási tevékenység bevétele
9113 Nem befektetési szolgáltatási tevékenység bevétele
9114 Fedezeti ügylet nyereségének/veszteségének
nyereségjellegű különbözete
9115 Alapügyletek (fedezeti tételek) nyereségének/veszteségének
nyereségjellegű különbözete

Kelt:

,
PH.

(cégszerű)

Solymár Nagyközség Polgármesteri Hivatal Adócsoport:
’IPARŰZÉS’ ’08’ számú nyomtatvány

Aláírás
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E

KOCKÁZATI TŐKETÁRSASÁGOK
ÉS KOCKÁZATI TŐKEALAPOK
NETTÓ ÁRBEVÉTELÉNEK KISZÁMÍTÁSA
2 0 0 7.

1

adóévről Solymár Nagyközség Önkormányzatának illetékességi területén folytatott
állandó jellegű iparűzési tevékenység utáni adókötelezettségről szóló
helyi iparűzési adóbevalláshoz kapcsolódó „E" jelű kiegészítő lap

Az adóalany adatai:

Az adó alanyának típusa:
1. természetes személy;
4. egyéb szervezet,

2. egyéni vállalkozó
3. jogi személyiségű társaság;
5. egyéb pl. külföldi állampolgár, mezőgazdasági őstermelő

Az adóalany
neve:

Születési
helye:

Anyja lánykori
neve:

Születési
ideje:

Adóazonosító jele:

Adószáma:

Statisztikai számjele:
BIZTOSÍTÓK NETTÓ ÁRBEVÉTELÉNEK KISZÁMÍTÁSA

Az adatokat Forintban kell
megadni

Az ADÓHATÓSÁG
tölti ki

911 A Htv. szerinti – vállalkozás szintű – éves NETTÓ árbevétel
911 = (9111 + 9112 – ( 9113 + 9114 + 9115))
9111 Számviteli törvény szerinti NETTÓ árbevétel.
9112 Befektetett pénzügyi eszközöknek minősülő részvények,
részesedések a mérlegkészítés időpontjáig pénzügyileg
realizált árfolyamnyereség, továbbá az ilyen befektetések
után kapott (járó) osztalék és részesedés együttes összege.
9113 A társasági adóról és az osztalékadóról szóló törvény
szerinti jogdíjból származó, árbevételként elszámolt
ellenérték
9114 Egyéb szolgáltatások értékeként, illetve egyéb ráfordítások
között kimutatott jövedéki adó, fogyasztási adó.
9115 Egyéb ráfordítások között kimutatott, az adóhatósággal elszámolt regisztrációs adó, energia adó összege.

Kelt:

,
PH.

(cégszerű) Aláírás

Solymár Nagyközség Polgármesteri Hivatal Adócsoport:
’IPARŰZÉS’ ’08’ számú nyomtatvány
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G

NYILATKOZAT FENNÁLLÓ KÖZTARTOZÁSOKRÓL
2 0 0 7.

1

adóévről Solymár Nagyközség Önkormányzatának illetékességi területén folytatott állandó jellegű iparűzési tevékenység utáni
adókötelezettségről szóló helyi iparűzési adóbevalláshoz kapcsolódó „G" jelű kiegészítő lap

Az adóalany adatai Az adóalany neve:

Adóazonosító jele:

Adószáma:

Az adóbevallás benyújtásának napján a következő köztartozásaim állnak fenn:
A tartozást nyilvántartó szervezet
Pénzforgalmi jelzőszáma

Megnevezése

A tartozás összege

Az ADÓHATÓSÁG tölti
ki

01
02.
03.
04.
05.
06.
07.
08.
09.
10.

Kelt:

,

PH.

(cégszerű)

Solymár Nagyközség Polgármesteri Hivatal Adócsoport:
’IPARŰZÉS’ ’08’ számú nyomtatvány
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