AZ ADÓHATÓSÁG TÖLTI KI!

SOLYMÁR NAGYKÖZSÉG
POLGÁRMESTERI HIVATAL
ADÓCSOPORT

Benyújtás, postára adás napja:

...……………………….

2083 SOLYMÁR, JÓZSEF A.U.1.
Tel: 26/560-600/111
Fax: 26/560-606
E-mail: iparuzes@solymar.hu

………………………….
átvevı aláírása

Iktatószám: __ __ __ __ __ __ __ __

HELYI IPARŐZÉSI ADÓBEVALLÁS
2013. adóévrıl Solymár Nagyközség önkormányzatának illetékességi területén folytatott állandó jellegő
iparőzési tevékenység utáni adókötelezettségrıl
I. Bevallás jellege: (A megfelelı négyzetbe tett X-szel jelölje.)
 1. Éves bevallás
 2. Záró bevallás
 3. Elıtársasági bevallás
 4. Naptári évtıl eltérı üzleti évet választó adózó bevallása
 5. Évközben kezdı adózó bevallása
 6. Naptári évtıl eltérı üzleti évet választó adózó áttérésének évérıl készült évközi bevallása
 7. A személyi jövedelemadóról szóló törvény szerint mezıgazdasági ıstermelı bevallása
 8. A Htv. 37. § /3/ bekezdése alapján állandó jellegő iparőzési tevékenységgé váló
tevékenység után benyújtott bevallás
 9. A kisadózó vállalkozás tételes adójának alanyaként benyújtott bevallás
II. Bevallott idıszak................ év ..........................hó ........naptól ............... év .............................hó ...... napig
III. A záró














bevallás benyújtásának oka: (A megfelelı négyzetbe tett X-szel jelölje.)
1. Felszámolás
2. Végelszámolás
3. Átalakulás
4. A tevékenység saját elhatározásból történı megszüntetése
5. Hatósági megszüntetés
6. Elıtársaságként mőködı társaság cégbejegyzés iránti kérelem elutasítása
vagy kérelem bejegyzés elıtt visszavonása
7. Székhely áthelyezése
8. Telephely megszüntetése
9. Egyszerősített vállalkozói adóalanyiság megszőnése
10. Egyéni vállalkozói tevékenység szüneteltetése
11. A kisadózó vállalkozások tételes adójában (KATA) az adóalanyiság év közben való keletkezése
12. A kisadózó vállalkozások tételes adójában (KATA) az adóalanyiság megszőnése
(a tevékenység megszőntetése nélkül)
13. A kisvállalati adóban (KIVA) az adóalanyiság megszőnése

 14. A települési önkormányzat adórendeletének hatályon kívül helyezése
 15. Egyéb: ………………………………………………………………….……………………….…
IV. Bevallásban szereplı betétlapok: (A megfelelı négyzetbe tett X-szel jelölje, - a kitöltésük kötelezı.) )
A

B

C

D
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V. ADÓALANY
1. Adózó neve (cégneve):………………………………………………………………………………………...
2. Születési helye……………………………….város/község,

ideje: ……………………………..

3. Anyja születési családi és utóneve: .......................................................................................................................
4. Címe (lakóhelye, székhelye): .................................................................................................................................
5. Telephelye:.............................................................................................................................................................
6. Levelezési címe:…………………………………………………………………………………………………..
7. Adószáma: _ _ _ _ _ _ _ _ - _ - _ _ Adóazonosító jele: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
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8. Statisztikai számjele: _ _ _ _ _ _ _ _- _ _ _ _ -_ _ _ - _ _
9. Pénzintézeti számlaszáma: _ _ _ _ _ _ _ _ - _ _ _ _ _ _ _ _ - _ _ _ _ _ _ _ _
10. A bevallás kitöltıjének neve:…………………………………………… telefonszáma:....................................
VI. Az adó alapjának egyszerősített meghatározási módját választók nyilatkozata:

 1. Az adóévben az adóalap egyszerősített megállapítási módját választottam:






(Az adóalap levezetendı az I betétlapon.)
 a.) Szja tv. Szerinti átalányadózóként
 b.) Eva alanyként
 c) egyéb, az adóévet megelızı évben 8 millió forintot meg nem haladó nettó árbevételő vállalkozóként
 d) a kisvállalati adó hatálya alá tartozó adóalanyként.
2. Az adóévet követı adóévre az adóalap egyszerősített megállapítási módját választom
(személyi jövedelemadóban átalányadózást választó - egyéni vállalkozó, mezıgazdasági kistermelı adózók, azon vállalkozási tevékenységet folytató adóalanyok részére, akik 2012. adóévben 8 millió Ft
nettó árbevételt nem értek el).
3. Az adóévet követı évre, mint az egyszerősített vállalkozói adó alanya az iparőzési adónál
az egyszerősített adóalap meghatározási módot választom. (EVA alany)
4. Az adóévet követı évre, mint a kisvállalati adó alanya az iparőzési adónál
az egyszerősített adóalap meghatározási módot választom. (KIVA alany)

VII. Könyvvezetés módja: (A megfelelı négyzetbe tegyen X-t.)

 1. egyszeres
 2. kettıs

 3. bevételi és költségnyilvántartás
 4. bevételi nyilvántartás

VIII. 2013. adóévre alkalmazott adóalap megosztás módszere:









(A megfelelı négyzetbe tegyen X-t.)

1. személyi jellegő ráfordítással arányos
(Htv. 3. számú melléklet 1.1 pont)
2. eszközérték arányos
(Htv. 3. számú melléklet 1.2 pont)
3. személyi jellegő ráfordítás és eszközérték arányos együtt (Htv. 3. számú melléklet 2.1.pont:komplex)
4. Egyetemes szolgáltató, közüzemi szolgáltató, elosztói engedélyes,
villamos energia kereskedı, földgázkereskedı
(Htv. 3. számú melléklet. 2.2 pont)
5. A Htv. 3. számú melléklet
2.3. pontja szerinti megosztás
6. A Htv. 3. számú melléklet 2.4.1. pontja szerinti megosztás
7. A Htv. 3. számú melléklet 2.4.2. pontja szerinti megosztás

IX. ADÓ KISZÁMÍTÁSA
MEGNEVEZÉS

Az adatokat
kell megadni

1.

Htv. szerinti – vállalkozási szintő – éves nettó
árbevétel (részletezése külön lapon található)
2. Eladott áruk beszerzési értékének, közvetített
szolgáltatások értékének figyelembe vehetı ( a Htv. 39.§. (6)
bekezdésének hatálya alá nem tartozó adóalany esetén: „ E”
lap II/6.sor) együttes
3.

Az alvállalkozói teljesítmények értéke

4.

Anyagköltség

5.

Alapkutatás, alkalmazott kutatás, kísérleti fejlesztés
adóévben elszámolt közvetlen költsége
6. Htv. szerinti - vállalkozási szintő - adóalap [1-(2+3+4+5)]
vagy a Htv. 39.§. (6) alkalmazása esetén: ”E” lap III/10. sor
7. A foglalkoztatás növeléséhez kapcsolódó adóalapmentesség
8. A foglalkoztatás csökkentéséhez kapcsolódó adóalapnövekmény
9. Mentességekkel korrigált Htv. szerinti
– vállalkozási szintő – adóalap (6-7+8)
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forintban Az
adóhatóság
tölti ki!

10. Az önkormányzat illetékességi területére jutó - a 9.
sorban lévı adóalap megosztás szerinti - települési
szintő adóalap
11. Adómentes adóalap önkormányzati döntés alapján
(Htv. 39/C. § szerint )
12. Adóköteles adóalap (10-11)
13. Adóalapra jutó iparőzési adó összege (12. sor x 1.85,
ha a vállalkozási színtő adóalap < 2.500.000 Ft  1,5 %)
14. Önkormányzati döntés szerinti adókedvezmény (Htv.
39/c §-a szerint)

0

0

15. Az ideiglenes jellegő iparőzési tevékenység után az
adóévben megfizetett és az önkormányzatnál levonható
adóátalány összege [Htv. 40/A. § (1) bek. a) pontja]
16. Az adóévben megfizetett útdíj 7,5 %-ának a
településre jutó összege [Htv. 40/A. § (1) bek. b) pontja]
17. Iparőzési adófizetési kötelezettség !)
[13 -( 14+15+16)] (100 forintra kerekítve!)
18. Adóelılegre befizetett összeg
19. Feltöltési kötelezettség címén befizetett összeg
20. Még fizetendı adó összege [16-(17+18)]
A 11742245-15390125-03540000 számú számlára kell megfizetni

21. Adótúlfizetés összege [(17+18)-16]
22. Az önkormányzatra jutó adóátalány összege
23. Külföldön létesített telephelyre jutó adóalap

11. Adóelıleg bevallása
Elılegfizetési idıszak:
A bevallás-benyújtás esedékességét követı második naptári hónap elsı napjával kezdıdı 12 hónapos
idıszak. (Általános esetben ez a 2014. július 1-tıl - 2015. június 30-ig tartó idıszak.)

-naptól

-napig

Esedékesség

Összeg (Ft)

1. Az elızı évi elılegfízetési idıszak második elılegrészlete.
Általános esetben 2014.03.15.-ig esedékes elılegrészlet
2. Elsı elılegrészlet az elılegfízetési idıszakban:
(2013. évi iparőzési adófizetési kötelezettség csökkentve a
2014. március 15-án fízetendı elıleggel/ (IX. pont 17 sor – 11.pont
1.sora) Általános esetben 2014.09.15.-ig fízetendı elılegrészlet
3. Második elılegrészlet az elılegfízetési idıszakban:
(2013. évi iparőzési adófizetési kötelezettség fele)
(IX. pont 17.sora /2)
Általános esetben 2015.03.15.-ig fizetendı elılegrész

Nyilatkozat!
Társasági adóelılegnek az adóévi várható fizetendı adó összegére történı kiegészítésére
kötelezett 2014-ben:
igen

nem
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Nyilatkozat fennálló köztartozásról. (A megfelelı választ a négyzetbe tett X-szel jelölje.)
Más adóhatóságnál (NAV, önkormányzati adóhatóság) jelenleg fennálló köztartozásom: van  nincs 

Rendelkezés az adótúlfizetés összegérıl. (A megfelelı választ a négyzetbe tett X-szel jelölje.)




Az adótúlfizetés teljes összegét visszakérem.
Az adótúlfizetés összegébıl visszatéríthetı adót kérem esedékességkor helyi adó-fizetési, helyi adóelılegfizetési és egyéb kötelezettségemre - fennálló bírság, késedelmi pótlék hátralékomra - elszámolni..
Az adótúlfizetés - átvezetést követıen fennmaradó összegét - kérem visszatéríteni.

Az adótúlfizetés részleges / teljes kiutalására csak nemleges köztartozás esetén van lehetıség!
Figyelem!
Az önkormányzati adóhatóság az adókötelezettség ellenırzése érdekében a bevalláshoz további részletezı
táblázatokat rendszeresíthet. Ebben az esetben azok kitöltése is kötelezı!

Felelısségem teljes tudatában kijelentem, hogy a bevallásban közölt adatok a
valóságnak megfelelnek.

_______________________, 20__ __ év ______________ hó ______ nap.
helység

PH.

______________________________
(cégszerő) aláírás

A bevallás ellenjegyzése esetén az ellenjegyzı személy
−

neve: ...................................................................................................................................................................

−

adószáma:

−

adótanácsadói oklevelének száma, kelte vagy adószakértıi engedélyének száma, kelte: ...........................

--adóazonosító jele:

...................................................................................................................................................................................
Ellenjegyzés dátuma: _______________

20__ __ év _____________ hó _____ nap

Helység

A bevallást ellenjegyzem:
PH.

_________________________________
adótanácsadó, adószakértı aláírása
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