
IV Bevallásban szereplőbetétlapok DA DB DC DD DE DF DG

V. Adóatany

!. Adóalany neve ‚eégne”e):

2. Születési lie/ye: ideje: évWhó W “i’

3. Aujja születési családi ás utóneve:

4.Adóazoisositójele:~ I Adószá,na:~___________________

5. Székhelye, fakó helye: város/község

közteriilet közterület jelleg lisz. ép. lb. en,. ajtó

6. Bevallást kitöltő heve:_______________________________________________________________ ‚ telefonszámale—inail Címe:_____________________________________________________

VI. Az adó a/apjának egyszerűsített meghatározás? módját választók nyilatkozata

Az adóérre az adóalap egyszerűsített megállapítási módját választom:

D a,) a szemnélyjövedelemadóról szóló törvény szerinti átalányadózóként

D b) űz egyszerűsített vállalkozói adó alanaként

D c) az adóévben 8 mnillióforintot liheg mieni haladó nettó árbevételűadóalanyként

D d) a kisvállalati adó hatálya alá tartozó adóatanyként

BE VALLÁS
a helyt iparűzési adóról állandó jellegű iparűzési tevékenység esetén

Főlap
20 évbe,, kezdődőadáérben a Tarnaörs önkornuínrzat illetékességi területén fal itatott tevékenység utáni adókötelezettségről
c’Benyújtandó a székhely, telephelyfekvése szerinti települési ö,,korn,ónrzat, fővárosban afőrárosi ö,,karmánrzat adóh atósógáhaz.)

I. Berallásjellege

D’• Éves bevatlás

D 2. Záró hevallás

D 3. Előtársasági bevallás

D 4. Naptári évtől eltérő Üzleti évet választó adózó bevallása

D~ Év közben kezdő adózó bevallása

D 6. Naptári évtől eltérőüzleti évet választó adózó áttérésének é”éről készült évközi bevallása

D 7. A szenzélrijivedelenzadóról szóló törvény szerint mezőgazdasági ősternielő bevallása

D S. A Ht” 37. ~ (2) a) pontja alapján állandó jellegű iparüzésüevékenvséggé váló tevékenység után benvájtott bevallás

D 9. A kisadózó vállalkozás tételes adójának alanyaként benyújtott bevallás

IL Bevallott időszak évWhóLünaptól H év~hó~izapig

IlL A záró bevallás benyújtásának oka

D1. Felszámolás

D 2. Végelszánmolás

U~ A’tatak,,lás

D 4. A tevékenység sajat elli atározásbót történönsegsztintetése

D 5. Hatósági megszüntetés

D 6. Előtársaságként működő társaság cégbejegyzés irá,,ti kérelemnek eh,tasítása vagy a kérelem bejegyzés előtti visszava,,ása

D ~ Székhely áthelyezése

D S. Telephely megszüntetése

D 9. Egyszerűsített vállalkozói adóalanyiság nzegszíínése

Dj~. Egyéni vállalkozói tevékenység szüneteltetése

D II. A kisadózó vállalkozások tételes adójában az adóalanyiság év közben való keletkezése

D 12. A kisadózó vállalkozások tételes adájában az adóalanyiság megszűnése (a tevékenység megszüntetése nélkül,)
DI3. A kisrállalati adóba,, űz adóalaisyiság niegszűnése

D 14. A települési önkorazányzat adóre,,deletének hatályom, kívül helyezése

D 15. Egyéb:



„E “jelű betétlap
20 évbe,; kezdődő adóévről a Tarnaörs önkormányzat illetékességi területén
folytatot! állandó jellegá iparűzési tevékenység utáni adókötelezettségró1 szó/ó helyi

iparűzési adóbet’alláshoz
Az eladott átui’ beszerzési értéke és a közvetített szolgáltatások értékeJigyelembe vehető együttes összege,

kapcsolt vállalkozás adóalapja

[.Adóalanr: a Hti. 39. ~ (Ó) bekezddse szerinti kapcsolt rá!Ialkozós tag/a D
1. Adóalany „etc (cégnere):

1.Adóaz000sítójcktj Adószóma:L~

II. A Wv. 39. ~ (6) bckezclésének hatálya alá netit tartozó vállalkozás esetén

I. Eladott áruk beszel7ési értéke (elábé) Összesen

2. Közvetített szolgáltatások értéke Összesen

3. Az I. és 2. sorból a lltv. 39. (7) bekezdése szennti export árbevételhez kapcsolódó elábé és közvetített

szolgáltatások értéke 500 M Ftot meg nem haladó „ettó árberéteh7 i’ólla!kozónak n em Act! kitölteni! ~JJJJ[Tfl [TB
4. Az L sorból a Htv. 39. (7) bekezdése szerinti közfinanszírozásban részesülő gyóavszerek

étlékesítéséhez kapcsolódó elábé 500 M Ftot meg Izeni haladó nettó órbet’étetű

rót!a!kozónak nell: kel! kitölteni! [T~J.[TJJ.[T]J {]J~1,
S. A Htv. 39. * (4)(S) bekezdése alapján (sávosan) megállapított, levonható elábé és

közvetített szolgáltatások értéke együttes Összege ~.~ •flW i~

6. Figyelembe vehető elábé és a közvetített szolgáltatások értékének együttes összege ~legfeljebb 500 M Ft nettó árbevélelű

adózó esetén: (1±2.), 500 M Ft feletti nettó árbevétel esetén: (3+4+5.)]

Ill. A Wv. 39. * (6) bekezdésének hatálya alá tartozó kapcsolt vállalkozás esetén

I. A kapcsolt vállalkozás adóalanyok Összes nettó árbevétele ~LIDEJDDD.DJ
2. Kapcsolt vállalkozás adóalanyok által ftgyelembe vehető összes anyagkoltség, alvállalkozói leljesilések
értéke, alapkutatás, alkalmazott kutatás, kísérleti fejlesztés adóévben elszámolt közvetlen költsége DÜEEDW~~
3. Kapcsolt vállalkozás adóalanyok Összes eladott áruk beszerzésí értéke

4. Kapcsolt vállalkozás adóalanyok Összes kÖzvetített szolgáltatások értéke

S. A 3. és 4. sorból a Iky. 39. * (7) bekezdése szer nti export árbevételhez kapcsolódó Összes elábé és közvetített

szolgáltatások értéke DDDDDDL1W~
6. A 3. sorból a Wv. 39. * (7) bekezdése szerinti kőzlinanszírozásban részesülő gyógyszerek
értékesitéséhez kapcsolódó elábé

7. A kapcsolt vállalkozásoknál a Htv. 39. * (4)(5) bekezdése alapján (sávosan) megállapított, levonható

elábé és közvetített szolgáltatások értéke együttes összege ~ [Tfl~ .~ 

S. Kapcsolt vállalkozás ta~ai által Összesen fievelembe vehető
eladott áruk beszel7ési értékének és a közvetített szolgáltatások értékének együttes Összege (5+6+7..) ~
9. Kapcsoitvállalkozásoküsszesftettpozitivelöjelü különbüzet(adóalap)(l2.S) LLIILLILDDDLLB
JO. Az adóalanyra jutó vállalkozási színtü adóalap

9. sor” (“A’sa v.,B”’agt’,,C”ragv,,D”óetóttapbetétlap II/l. soi!l. sor)] LDJDJDDWLLDDIL
wwww __________

helység & tré fl~ az adózó tagi’ képt’ise!óje (mcghata!nzazottja,i akitrósa



Viii. Adóelőleg bevallása

1. Előlegűzetési idószak ~V JJhó~JJ naptól ér ~jh6rj~ napig

Esedékesség Összeg (Ft)

2.Elsőelőlegrészlet év~Jhó~I~jnap H H______
3. Másodikelőlegrészlet éiLJLhóJlnap H H H H
IX. Felelősségem tudatába,; kijelenten,, hogy a bevallásban közölt adatok a valóságnak megfelelnek.

helység w w az atlúzá Vagy képviselője (meghatalmazottja) aláírása
ér hó nap

1. A jelen adóbevallóst ellenjegyzem: JalöUe Xszel, Ira az adóhatósóghoz bejelentett, a berallás aláírására
jogosult állandó in eghatahn azott: ~

2. Adólanacsadó, adószakértő lag)’ oklereles adószakértőne”e:
Jelölje X—szel, ha mneghatahnazott és aseghatalmazását csatolta: fl

3. Adóazonositó száma: Jelölje Xszel, ha az aláíró az adóhatósóghoz bejelentett pénz/igy!
képviselő: ~

4. Bizonyítvány/igazolvány száma:

VII. Az adó (Ft)

I. Htv. szerinti — vállalkozási szintű— éles nettó árbevétel (részletezése külön lapon találl,ató) I H H H_________ .! ‘

2. Eladott áruk beszerzési értékének, közvetített szolgáltatások értékének Jigvelenibe vehető (a Hlv. 39..~ (6)_bekezdésének _______ _______

hatálya aló mien, ta,iozó adóalany eseté„: „E”lap II/ó. so,) együttes [J .~ H _________

3.Azalvállalkozói teljesítmények értéke .] H________
4.Anyagköltség _______ _______ _______ _______ _______

5.Alapkntatós, alkalmazott kutatás, kísérletifejlesztés adóérben elszámolt közvetlen költsége Ii II H_______ _______

6. Htv. szerinti  vállalkozási szintű~ adóalap f1q+3+4+5,)

vagy a 111v. 39. ~ (6) alkahnazása esetén: „E”jelű lap 111/10. sor] H .~ ‘

7. A foglalkoztatás növeléséhez kapcsolódó adóalapmentesség _______ .JJ .~_______ .JJ .~_______

8. A foglalkoztatás csökkentéséhez kapcsolódó adóalapnörekmény _______ .~ .! H H ‘

9. Mentességekkel korrigált Ht,~ szeri,,ti a vállalkozási szintű adóalap ‚67+8] _______ .~ .[J i I H ‘

10. Az önkorn,ánvzat illetékességi tesiiletérejietó  a 9. sorban lévő adóalap oregosztása

szerinti—települési szintű adóalap ________H H________ ________ ________ ‘

11. Adónsentes adóalap önkormányzati döntés alapján (Htr. 39/C. ~9—a szerint) _________ .~ _________ .~_________ _________ ‚
12. Az önkorniányzati rendelet szerinti adóköteles adóalap (10—11) ________ .~ nj H________ .

13.Adáalapra jutó iparűzési adó összege a2. sor* %) ______H______ _______ ______

J4. Önkormányzati döntés szerinti adókedvezmény ~iit”. 39/C. ~—a szerint) _________ j H_________ _________ _________I’
15. Az ideiglen es jellegű iparűzési tevékenység után az adóévben mneg/izetett és

az önkormányzatnál leronható adóátalány összege __________ j__________ __________H__________ __________

16. Kommunális beruházás n,iatt inagánszearély által levonható kedvezniény összege _________ _________ _________ I [.

17. iparűzési adójizetési kötelezettség f13(14±15±1ó,)] _______ _______H H liii
18. Adóelőlegre bejizetett összeg, a kisadózó vállalkozás tételes adójá nak hatálya alá _______ _______ _______ _______ _______

tartozó adóalauv esetén adóként megfizetett összeg _______j .~fl H I _______

19. Feltöltési kötelezettség címén bejizetett összeg ______ j______ .! I j H______ ‘

20. Különbözetfl 7—(18+l9,)j ________ I H H________
21. Az önko rmányzatra jutó adóátalám’ összege P.1 Ii H I H
22. Kü(jöldön létesített telephelyrejutó adóalap _______ _______ I _______ ‘



I. Adóalany

1. Adóalany ne,” (eégz:e”e»

2.Adóa;onosítójele:~ I Adószáina~

11. Az alku/ni azott adóalap megosztás módszere

D’ Személyi jellegű ráfordítással arányos D~• A Hí” 3. számú melléklet 2.3 pontja szerinti megosztás

D 2. Eszközárták arányos D 6. A Hí” 3. számú melléklet 2.4.1 pontja szerinti megoszlás

D 3. A Ilt’. 3. számú melléklet 2. I pontja szerinti megoszlás D 7. A Hí” 3. számú melléklet 2.4.2 pontja szerinti megoszlás

D 4. A Htv. 3. számú melléklet 2.2 pontja szerinti megoszlás

„F”jelű betétlup
20 évben kezdődő adóévrbl a Tarnaörs önkormányzat illetékességi területén
folytatott állandó jellegű iparűzési tevékenység utáni adókötelezeítségröl szóló he/vi

iparűzési adóbe”alláshoz

A vállalkozási szintű adóalap megosztása

III. ]tfegosztás

1. A vállalkozás által oz adóévben — a Ht” mellékIetc szerint —Jigve/emnbe”eendő összes személyi

jellegű rtjfortliíás összege ~.~~~ Ft

2. Az 1. sorból az önkormányzat illetékességi területén foglalkoztatottak után az adóévben — a

Hí” in ellékletc szerint —figyelembeveendőszemélyi jellegí( ráfordítás összege ~.~f] ~[J1L [IL] D1J~ Ft

3. A “állalkozásnak az adáérben a székhely, telephely szerinti telepiilésekhe; tar ozó — a Hm”.

mellékIetc szerinti — összes eszközérték összege ~.~ .flJ .~ .~L]JJ, Ft

4. A 3. sorból az önkormányzat illetékességi tertileténJigvelenzbeveendű — a Ht” melléklete szerinti —

eszküzérték összege ~ Ft

5. Egyetemes szolgáltató, villamosenergia “ag”J’áldgázkereskedő ‚‘illamnosenergia ‘agvJ’óltlgáz “égsőfogj’asztók részére történő
értékesítésből

származó összes számviteli tör”ény szerinti nettó árbevétele ~.~[L ~[If] .L ]J.L]]J, Ft

6. Az i sorból az egyetemes szolgáltató, villamosenergia rogy J’dldgázkeresRedő villamosenergia vogvJ’óldgáz ‚‘égsöfogyosztók részére
történő

értékesítésből származó az önkormányzat illetékességi területére jutó számviteli törvény szerinti nettó árbe”étele

Ft

7. Villamos energia elosztó hálózati engedélyes ésJöldgázelosztói engetlélyes esetén az összes ‚‘égső

fogyasztónak továbbított villamosenergia vagyűldgáz mennyisége {]J•L[]JL[DE[D~ kWh vagy ezer

S. A 7. sorból a villamos energia elosztó hálózati engedélyes ésfóldgázelosztói engedélyes esetén

az önkormányzat illetékességi területén lé”ő végsőfogvasztónak továbbított villamosenergia ‚‘agy

fóldgáz mennyisége ~ kJVh ‚‘agy ezer am3

9. Az épitőipari te”ékenységből fHt”. 52. ~ 24.] szórmnazó, számviteli tör”énv szerinti értékesítés nettó órbe”étele ás az adóé” utolsó napján
fennálló, építőipari tevékenységgel összejiiggésben Részletre ‚‘ett befejezetlen ternmelés,félkésztermék, késztermnék értéke együttes o~~sszege

Ft

16. A 9. sorból az önkormányzat illetékességi területén a Htv. 37. ~ (3) bekezdés szerint létrejött telephelyre jutó összeg

Ft

11. A ‚‘ezeték nélküli távközlési tevékenységet ‚‘égző “állalkozó távközlési szolgáltatást igénybe ve”őelbjizetölnek szánta

(lb

12. A II. sorból az önkormányzat illetékességi területén taRi/ható számlázási elm szerinti “ezeték nélküli távközlési te”ékenységet

igénybe ve”ő elójizetők szánta ~.~.~‚ dh

13. A ‚‘ezetékes lá”közlési tevékenységet végző vállalkozó ‚‘ezelékes tá”közlési te”ékenység szolgáltatási helyeinek száma

(lb

14. A 13. sorból az önkormányzat illetékességi területén található ‚‘ezetékes szolgáltatási helyeinek szánta

IS. A ‚‘ezetékes tá”közlési tevékenységet végző “állalkozó vezeték nélktili távközlési szolgáltatást igénjbe ‚‘e”ó’ elójizetólnek szánta

16. A 15. sorból az önkormányzat illetékességi területé,, található számlázási din szerinti ‚‘ezeték nélküli tá”közlési tevékenységet

igénybe ‚‘evő elójizetők szán,a [ID •[IL [IL], db

helység . az adózó Vagy kép”iselóje (meghatalnmazottja~ aláírása
e’ ho nap



II. A nettó árbevétel c’Ft)

1. Htn szerinti— vállalkozási szintű éves nettó árbevétel J2+3+4+5+6+78J _______ _______H H I I_______ ‘

2. Biztositástcchnikaiered,nén” ________ ________ .~________ ________H________
3.Nettónsűkiidésikültség ______H H I H H______
4. Befektetésekből származó biztosítástechnikai róJb rdítások (csak életbiztosítási tignál,~ ás

at egyéb biztosítástechnilcai n~fordítások együttes összege P11 H Ii Lii ru _______

S. Fedezeti tigvletek nvereségénekAeszteségének nyereség/ellegű külünbüzete IJi .[H I Li _______

6. Alapügvletek (fedezett tételek) n;’ereségének/reszteségének nyereség/ellegű külünbözete _______ .~.~_______ .~_______ ‚
7. Nem biztosítási tevékenység bevétele, befektetések nettó árbevétele, a Ht,~ 52. ~ 22. c) a/pontja

szerint egvébnörelőtételek ________ ________ ________ ________ ________

S. Hív. 52. ~22. c) alpontjáhanfogla!tcsükkentések H______ 1 ______ ______ ‘

he!vség W W az adozó vagy képviselője (meghatalnzazottja~ aláírása
Ó” hó nap

„ D “jelű betétlap
20 évben kezdődő adóévrói a Tarnaörs önkonnónyzat illetékességi területén
folylatotl állandó jellegű iparűzési tevékenység utáni adókötelezettségről szó1ó helyi

iparűzési adóbevalláshoz
Befektetési vállalkozások nettó árbevételének a kiszámítása

L Adóatany

I. Adóalany ne”e ‚‘cégneve»

2. Adószáma:I I PJ—P11

I!. A nettó árbevétel (Ft)

1. Ht”. szerinti — vállalkozási szintű— éves nettó árbevétel ‚2+3+4+5+6/ .~_________ .~_________ ‘

2. Befektetési szolgáltatási tevékenység bevételei 1
3. Nem befektetési szolgáltatási tevékenység bevétele .~_______ .~_______ .~_______ ‘

4. Kapott kamatok ás kamatjellegű be”ételek együttes összege .~ H_______
5. Fedezeti ügyletek nyereségénelc/veszteségének nyereségjellegű ktilönbözete fl~ .~_______ .I_______ .~_______ .~_______ ‚
6. Alapügyletek (fedezett tételek) nyereségének.! veszteségének nyereségjellegű különbözete .~ .~ .~ .~ ‚

~ww
helység ti, hó hap az atlózó vagy képviselője (nzeghatahnazottja,~ aláírása

„ C”jeiű betétlap
20 évben kezdődő adóévről. a Tarnaörs önkormányzat illetékességi területén
folylalolt állandó jellegű iparűzési tevékenység utáni adókötelezetlségről szóló helyi

iparűzési adóbevallóshoz

Biztosítók nettó árbevételének a kiszámírása

L Adóalany

1. Adóalan” neje ~cágne”e): _______________________

2. Adószánza:I I—L1—PJL



L Adóalany

1. Adóalant’ neve (‘eégnei’e,k

2.Adóazonositójele:~ Adószáma:J í
IL A nettó ‚i,te”étel (Ft)

LHti.s;erinti—iállalkozásiszfiuű—é»esnettóárbe,ételJ2..3.4.5_6J

2.Aszánrriteli törvény szerinti nettó árbejétel H [lii
3. A társasági adóról ás a; osztalékadóról szóló to~~i~’~ÓJl)’ szerinti jogdijberétel H H FT1i
4. Egyéb szolgáltatások értékeként, illetve egyéb ráfordítások között kimntatottjövedéki adó összege

L H H Hi H .

S. Egyéb ráfordítások között kin, utatoti regisztrá elás adó, energia adó összege H I H H_______ E]
6. Felszolgálási díj árbevétele H I H H H H

lieljwég H W W~ oz adózó vagy képviselóje (meghataInzazottja~ aláírása
ér hó nap

„ B “jelű betétiap
20 évben kezdődő adóévről a Tarnaörs onkonnányzat illetékességi területén
folylatoll állam/ó jellegű iparűzési tevékenység ulóni adókötelezettségről szóló helyi

iparűzési adóbevalláshoz

Hitelintézetek ás pénzügy! vállalkozások nettó árbevételének a kiszátnítása

L Adóalany

I. Adóalany ‚jele (cégnere):

2. Adószá,na:I I IHLtL
H. A nettó árbevétel (Ft)

1. FItt szerinti  vállalkozási szintű éves nettó árbevétel /2+3+4+5+6+7891 Hi H t .Lji .~ H I ‘

2. Kapott kamatok és kaniatjellegíí bevételek H I H I II H ri.
3. Egyébpénzügyi szolgáltatás bevételei 1 F]J~ H H________
4. IVenipénzügyi ás befektetési szolgáltatás nettó árbevétele .~________ H________ ‘

S. Befektetési szolgáltatás bevétele .~ I H11 i_________
6. Fedezeti ügyletek “eszteségének/nyereségének nvereségjellegűkülönbözete .~ Hi H H I.~_______ .

7. Alapügyletek (fedezett tételek) njereségének! veszteségének nyereségjellegűktilönbözete

~__H Hi t .~__H__H__.
S. Fizetett kamatok ás kamatjellegűráfordítások 1 I ] Lii [lI ‘

9. Pénzügyi lizingbe adott eszköz „tá,, e/számolt elábé Ii H .~ LiP H

helység W W az adózó vagy kápviselóje (meghatalmazottja) aláírása
ér hó nap

„A “jelű betétlap
20 évben kezdődő adóévró’l a TarJ,aÖ,s önkormányzat illetékességi területén
folytatott állandó jellegű iparűzési tevékenység móni adókötelezetlségrói szóló helyi

iparűzési adóbevallóshoz

Vállalkozók nettó árbevételének a kiszáinitása



„ G “jelű betétiap
20 évbe;; kezdődő aclóévrá? a Tarnaö,s önkormányzat illetékességi területén

folytatoll állandó jellegű iparűzési tevékenység utáni adókölelezettségről szóló helyi iparűzési adóbevaUáshoz

Nyilatkozat fúltizetésrói

!. Adóalany

1. A’lóatany „epe f~cégne”e.):

2. Adóazonosító jele: „lószá,,,’:rLr I uii — — ni
11. Nyilatkozat

fl 1. Nyilatkozom, hogy más adóhatóságnál nin ‚sfennálló adótartozásom
fl2. A túl.jizetés összegét később esedékes iparűzési adó Jizetési kötelez ettségre kívánon:fetlzoszmílni

fls. A t”djizetés összegébúl ________________________________forintot kérek ‚‘isszatériteni, afennnwradó összeget később esedékes iPt!,? zési adó Jizetési kötelezettségre Átránon,felhasználni

fl4. A táljizetés összegébőt _____________________________________forintot kérek “isszatériteni ‚ _____________________________________forintot kérek más adón”mben/liatóságnát nyilvántartott lejárt esedékességti köztartozásra átvezetni,

afennnzaradó összeget később esedékes iparűzési attájizetési kötelezettségre kivánonsfellmsználni

fl S. A táljizetés összegéből _____________________________________forintot kérek más adónenzbenlhatóságnál nyitrántartott tejárt esedékességű köztartozásra átvezetni, afenamaradó összeget később esedékes iparűzési adó Jizetési
kötetezettségre kívánom felhasználni

fló. A túljizetés teljes összegének ;‘isszaté‚ítését kérem

111. Mos tutónemben, hatóságnál nyit”ántartott lejárt esettékességti köztartozására átrezetendíl összegek

.. Intézmény által
. Kiiztortozást nyilvántartó .. ..‚. Osszeg .. . ...... . alkala,azott

Sorszom ... ‚ Koztortozosfajtaja Koztartozashoz tartozo penztntezet’ sza,ntaszoa, .. . . .
intezmeny in egnerezese ~‘Ft,) ugjjelazonos’to

Stall!

i. DWrTW  LELLWTI  LLWLWL

2. WTiTW  LLTLLLW  DTITLW

3. LLLLLITLI  LLLTLFW  WTLLW
~ L1TITITLI  LITITLITI  WTLITE
5. DLLEWW  LILITITL1  WTL[ ELI

LWIWW
helység év hó nap oz adázó i’ag~’ képviselője (meghotahnazottja) aláírása


