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 2012. adóévről Üröm Község Önkormányzat illetékességi területén folytatott 

 állandó jellegű iparűzési tevékenység adókötelezettségről 

 
AZONOSÍTÓ ADATOK 

 

1. Az adóalany neve (cégneve):  ………………………………………………………………………. 

     Születési helye: ……………………………….. város/község, ideje: évhónap 

   Anyja születési családi és utóneve: ………………………………………………………………… 

     Székhelye: ……………………………………………………………….……………… 

     Telephelye:  ....................................................................................................................... 

     Levelezési címe: ………………………………………………………………………… 

     Adóazonosító jele:       Adószáma: -- 

     Statisztikai számjele: --- 

     Bankszámlaszáma: -- 

     A bevallás kitöltőjének neve, telefonszáma:  ..................................................................................... 

 ( ajánlott megadni!) 

 
2.     Bevallás jellege (a bevallás jellegét a megfelelő          3.   A záró bevallás benyújtásának oka: 

        négyzetben x-szel jelölje)                                                           (a megfelelő négyzetbe tegyen x-et) 

2.1. Éves bevallás                                                               3.1. Felszámolás                                                          

2.2. Záró bevallás                                                               3.2. Végelszámolás                                                      

2.3. Előtársasági bevallás                                                   3.3. Átalakulás                                                             

2.4. Naptári évtől eltérő üzleti évet választó adózó              3.4. A tevékenység saját elhatározásból történő 

       bevallása                                                                             megszüntetése                                                       

2.5. Évközben kezdő adózó bevallása                                3.5. Hatósági megszüntetés                                         

2.6. Naptári évtől eltérő üzleti évet választó adózó              3.6. Előtársaságként működő társaság cégbejegyzés 

       áttérésének évéről készült évközi bevallása                       iránti kérelmét elutasították vagy kérelmét a  

2.7. A személyi jövedelemadóról szóló törvény                          bejegyzés előtt visszavonta.                                 

       szerint mezőgazdasági őstermelő bevallása                3.7. Székhely áthelyezése 

2.8. A Htv. 37. § (2) bek., b.) pontja alapján állandó            3.8. Telephely megszüntetése                                     

        jellegű iparűzési tevékenységnek minősülő                  3.9. Egyszerűsített vállalkozói adó alanyiság 

        tevékenység után benyújtott bevallás                                 megszűnése                                                          

                                                                                               3.10.Szüneteltetés (csak egyéni vállalkozó)               

 

4. Bevallási időszak: …… év ………..hó …………naptól     ………év ……………hó ………napig  
   

   A vállalkozás kezdő időpontja Ürömben: ………………………………………………………… 
 

Figyelem! 

A hitelintézetek, pénzügyi vállalkozások a B jelű, a biztosítók a C jelű, a befektetési vállalkozások a D 

jelű, a kockázati tőketársaságok és kockázati tőkealapok az E jelű kiegészítő lapon kötelesek 

kiszámítani a Htv. szerinti éves nettó árbevételüket. Amennyiben a bevallási csomag nem tartalmazza, 

a lapokat kérésre postázzuk. 

 



5. A csatolt mellékletek: 

    B        C        D        E        G    

  A kiegészítő lapok jelölésének megfelelő négyzetbe tegyen x-et. 

6. Az adó alapjának egyszerűsített meghatározási módját választók nyilatkozata 

6.1. A 2012. adóévre az adóalap egyszerűsített megállapítási módját választottam/választom.          

        Ha igen, a négyzetben x-szel jelölje!                                                                                                      

6.2. A 2013. adóévre az adóalap egyszerűsített megállapítási módját választottam/választom    

        Ha igen, a négyzetben x-szel jelölje! 

6.3. A 2012. adóévben, mint az egyszerűsített vállalkozói adó –EVA- alanya, a Htv. 39/B. § 

alapján, az adóalap egyszerűsített megállapítási módját választottam.  

      Ha igen, a négyzetben x-szel jelölje!                                                                

6.4. A 2013. adóévre, mint az egyszerűsített vállalkozói adó – EVA- alanya, a Htv. 39/B. § 

alapján az iparűzési adónál az egyszerűsített adóalap meghatározási módot választom.                   

     Ha igen a négyzetben x-szel jelölje! 

7. Könyvvezetés módja: (A megfelelő négyzetbe tegyen x-et!) 

1. egyszeres    

2. kettős 

3. bevételi és költségnyilvántartás 

4. bevételi nyilvántartás 

8. Alkalmazott adóalap megosztás módszere  (a megfelelő négyzetbe tegyen x-et!) 

1. Személyi jellegű ráfordítással arányos  

2. Eszközérték arányos 

3. A Htv. 3. számú melléklet 2.1 pontja szerinti megosztás 

4. A Htv. 3. számú melléklet 2.2 pontja szerinti megosztás 

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 
 

„A” jelű kiegészítő lap 

Vállalkozók nettó árbevételének a kiszámítása: 

Az adatokat forintban kell 

megadni 

Az adóhatóság 

tölti ki! 

9111 Htv.szerinti vállalkozás szintű éves nettó árbevétel   

9112 Számviteli törvény szerinti nettó árbevétel   

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 összege 

  

9115 Egyéb ráfordítások között kimutatott, az adóhatósággal 

elszámolt regisztrációs adó, energia adó összege 

  

9116 Felszolgálási díj árbevétele   

 

 

Az adóalap egyszerűsített meghatározásának módja: 

A Htv. 39/A. § szerinti adóalap meghatározás: 

Adóévben elért nettó árbevétel 
 

SZJA szerinti átalányadó alapja  

Htv. szerinti adólap (kérjük átvezetni a 920 sorba)  

A Htv. 39/B. § szerinti adóalap meghatározás: 

 EVA adóalap 
 

 EVA adóalap 50%-a (kérjük átvezetni a 920 sorba)  

 Üröm községre jutó adóátalány összege:  

 



 

9. AZ ADÓ KISZÁMÍTÁSA: 

911 A Htv. szerinti – vállalkozási szintű – éves nettó 

árbevétel (9111-9112-9113-9114-9115) 

  

912 Eladott áruk beszerzési értéke   

913 Közvetített szolgáltatások értéke   

914 Alvállalkozói teljesítések értéke   

915 Anyagköltség   

916 Alapkutatás, alkalmazott kutatás, kísérleti fejlesztés               

adóévben elszámolt közvetlen költsége 

  

917 Htv. szerinti – vállalkozási szintű – adóalap 

       [911-(912+913+914+915+916)] 

   

 

918 A foglalkoztatás növeléséhez kapcsolódó adóalap-     

mentesség 

  

919 A foglalkoztatás csökkentéséhez kapcsolódó adóalap-

növekmény 

  

Külföldön létesített telephelyen végzett tevékenységre jutó 

adóalap mentessége 

  

920 Mentességgel korrigált Htv. szerinti – vállalkozási szintű 

– adóalap ( 917-918+919) 

  

921 Az önkormányzat illetékességi területére jutó – a 920. 

sorban lévő adóalap megosztása szerinti – települési szintű 

adóalap 

  

922 Adóalapra jutó iparűzési adó összege  

100 Ft-ra kerekítve kell megadni                       (921 x 1,8%) 

  

923 Az ideiglenes jellegű iparűzési tevékenység után az 

adóévben megfizetett és az önkormányzatnál levonható 

adóátalány összege 

  

924 Iparűzési adófizetési kötelezettség (922-923)   

925 Adóelőlegre befizetett összeg   

926 Feltöltési kötelezettség címen befizetett összeg   

927 Különbözet                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

[924- (925+926)] 

  

928Önkormányzatra jutó adóátalány   

 

 

Adóelőleg bevallása (kitöltése kötelező „0” Ft esetén is!) 2013-ban a szorzó 2%-ra változott: 
 

1.)Előlegfizetési időszak    201. év 07. hó 01.naptól             201. év 06. hó 30. napig 

 

2.)Első előlegrészlet az előlegfizetési időszakban:  

Esedékesség:   201. év 09.hó15.nap             Összeg:      Ft 
(922. sorban szereplő összeget 2%-ra kalkulálva, majd csökkentve a folyó év március 16-i 

esedékességű előlegrészlet összegével, (az eredményt 50 Ft vagy 100 Ft kerekítéssel kell megadni) 

 

3.)Második előlegrészlet az előlegfizetési időszakban:   

     Esedékesség:   201. év 03.hó15.nap              Összeg:      Ft 

     (922. sorban szereplő összeget 2%-ra kalkulálva kell megfelezni  (az eredmény 50 Ft vagy 100 Ft 

kerekítéssel kell megadni) 

 



 

                                                                 Nyilatkozat 

Feltöltési kötelezettségről: 

Társasági adóelőlegnek az adóévi várható fizetendő adó összegére történő kiegészítésre kötelezett:        igen 

                                                                                                                                                                      nem 

Köztartozásról: 

Más adóhatóságnál (állami, önkormányzati adóhatóságnál, vámhatóságnál) nincs tartozásom. 

(Ha nincs tartozás, azt a négyzetben x-szel jelölje!)                                                                                 

Amennyiben tartozása van, a G jelű kiegészítő lapot is ki kell tölteni! 

Az adótúlfizetés összegét kérem esedékességkor  helyi adó-fizetési,   helyi adóelőleg-fizetési          

kötelezettségemre elészámolni                                                                                                                  

 

 
Az adóalap-megosztásra kötelezett (székhely, telephelyek között) adózónak az „F” jelű kiegészítő lap 

kitöltése minden esetben KÖTELEZŐ! 

 F MELLÉKLET VÁLLAKOZÁS SZINTŰ ADÓALAP MEGOSZTÁSA 

 

Megnevezés Az adatokat 6 tizedesjegyig 
kell megadni 

1 A vállalkozás által az adóévben – a Htv. melléklete szerint – figyelembe  

veendő összes személyi jellegű ráfordítás összege 

 

2 Az 1. sorból az önkormányzat illetékességi területén foglalkoztatottak után az  

adóévben –a Htv. melléklete szerint – figyelembe veendő személyi jellegű ráfordítás  

összege 

 

3 A vállalkozásnak az adóévben a székhely, telephely szerinti településekhez  

tartozó - a Htv. melléklete szerinti – összes eszközérték összege 

 

4 A 3. sorból az önkormányzat illetékességi területén figyelembe veendő – a Htv.  

melléklete szerinti – eszközérték összege 

 

5 Egyetemes vagy közüzemi szolgáltató, villamosenergia- vagy földgázkereskedő  

villamosenergia vagy földgáz végső fogyasztók részére történő értékesítésből származó összes 

számviteli törvény szerinti nettó árbevétele 

 

6 Az 5. sorból az egyetemes vagy közüzemi szolgáltató, villamosenergia- vagy földgázkereskedő 

villamosenergia vagy földgáz végső fogyasztók részére történő értékesítésből származó az 

önkormányzat illetékességi területére jutó számviteli törvény szerinti nettó árbevétele 

 

 ( kWh vagy ezer m3 ) 

7 Villamos energia elosztó hálózati engedélyes és földgázelosztói engedélyes esetén az  

összes végső fogyasztónak továbbított villamosenergia vagy földgáz mennyisége  
 

8 A 7. sorból a villamos energia elosztó hálózati engedélyes és földgázelosztói engedélyes esetén 

az önkormányzat illetékességi területén lévő végső fogyasztónak továbbított villamosenergia 

vagy földgáz mennyisége 

 

9.Az építőipari tevékenységből származó számviteli tv. szerinti értékesítés nettó árbevétele és az 

adóév utolsó napján fennálló, építőipari tevékenységgel összefüggésben készletre vett 

befejezetlen termelés, félkész termék, késztermék értékének együttes összege 

 

Ft 

10.A 9. sorból az önkormányzat illetékességi területére, mint a Htv,37.§ (3) bekezdés szerint 

létrejött telephelyre jutó összeg 
Ft 

11.Vezeték nélküli távközlési tevékenységét végző vállalkozó távközlési szolgáltatást 

igénybevevő előfizetőinek száma  
db 

12. A 11. sorból az önkormányzat illetékességi területén található számlázási cím szerinti 

vezeték nélküli távközlési tevékenységet igénybevevő előfizetők száma 
db 

13.A vezetékes távközlési tevékenységet végző vállalkozó vezetékes távközlési tevékenység 

szolgáltatási helyinek száma  
db 

14.A 13. sorból az önkormányzat illetékességi területén található vezetékes szolgáltatási 

helyeinek száma. 
db 

15. A vezetékes távközlési tevékenységet végző vállalkozó vezeték nélküli távközlési 

szolgáltatást igénybe vevő előfizetőinek száma 
db 

16.a 15. sorból az önkormányzat illetékességi területén található számlázási cím szerinti vezeték 

nélküli távközlési tevékenységet igénybe vevő előfizetők száma 
db 

 

A bevallás ellenjegyzése esetén az ellenjegyző személy: 

Neve: ………………………………………………………………………………………………………………….  

Címe (lakóhelye, székhelye): ………………………………………………………………………………………… 

Adószáma, vagy adóazonosító jele: …………………………………………………. 

Oklevelének, vagy engedélyének száma: ……………………………………………. 

Ellenjegyzés dátuma: ……………...év ……….………………….hó ……………….nap 

Ellenjegyző aláírása: …………………………………………………………………. 

Felelősségem tudatában kijelentem, hogy a bevallásban közölt adatok a valóságnak megfelelnek. 
 

……………………., ………év ……………………….hó ……………nap 

  

                                                                  PH.                                                    ……………………………………         

 (cégszerű) aláírás    


