Fábiánsebestyén Község Önkormányzat
Polgármesteri Hivatal
6625 Fábiánsebestyén, Szabadság tér 2.
Tel./Fax: 63/366-555

Beérkezett: ……………………………………..
Ügyintézı: ……………………………………...
Ügyirat száma: ……………………………….…

Iparőzési adó számla: 11735043-15354518-03540000
Mulasztási bírság szla: 11735043-15354518-03610000
Késedelmi pótlék szla: 11735043-15354518-03780000

Azonosító száma: ………………………………

Helyi iparőzési adó bevallás 2009. adóévrıl
Fábiánsebestyén illetékességi területén folytatott állandó jellegő iparőzési tevékenység utáni adókötelezettségrıl

1. Bevallás jellege (A bevallás jellegét a megfelelı négyzetbe X-szel jelölje.)
1.1. Éves bevallás
1.2. Záró bevallás
Megszőnés dátuma: 2009. ……………..……………
1.3. Elıtársasági bevallás
1.4. Naptári évtıl eltérı üzleti évet választó adózó bevallása
1.5. Évközben kezdı adózó bevallása
1.6. Naptári évtıl eltérı üzleti évet választó adózó áttérésének évérıl készült évközi bevallása
1.7. A személyi jövedelemadóról szóló törvény szerint mezıgazdasági ıstermelı bevallása
1.8. A Htv. 37. § (2) b) pontja alapján állandó jellegő iparőzési tevékenységgé váló tevékenység után benyújtott bevallás
2. A záró bevallás benyújtásának oka: (A megfelelı négyzetbe tegyen X-et.)
2.1. Felszámolás

2.2. Végelszámolás

2.3. Átalakulás

2.4. A tevékenység saját elhatározásból történı megszüntetése

2.5 Hatósági megszüntetés

2.6. Elıtársaságként mőködı társaság cégbejegyzés iránti kérelmét elutasították
vagy kérelmét a bejegyzés elıtt visszavonta

2.7. Székhely áthelyezése

2.8 Telephely megszüntetése

2.9. Egyszerősített vállalkozói adóalanyiság megszőnése

2.10. Egyéb











3. Bevallási idıszak: 2009. év ............................. hó ........ naptól 2009. év ............................. hó ........ napig
4. Betétlapok (A kitöltött kiegészítı lapok jelölésének megfelelı négyzetbe tegyen egy X-et.)

A

B

C

D

E

F

G

H

A kiegészítı lapok jelölésének megfelelı négyzetébe tegyen egy X-et.
5. AZONOSÍTÓ ADATOK
Az adózó neve (cégneve): …………………………………………………………………………………………………………….
Levelezési címe (lakóhelye, székhelye): ...........................................................................................................………………………
telephelye: ......................................................................................................................................................…………………………
Fı tevékenységének megnevezése: .......................................................................................TEAOR száma:.………………………..

Bevallását

egyéni vállalkozóként vagy

ıstermelıként nyújtja be. (kérem a megfelelı részt aláhúzni)

��������-�-�� adóazonosító jele: ����������
statisztikai számjele: ��������-����-���-��
bankszámlaszáma: ��������-��������-��������
adószáma:

6. A bevallás kitöltıjének neve, telefonszáma, e-mail címe:............................................................................................................
7. Az adó alapjának egyszerősített meghatározási módját választó adózók nyilatkozata
7.1. A 2009. adóévre az adóalap egyszerősített meghatározási módját választottam (személyi jövedelemadóban átalányadózást választó adózók, azon egyéb
adóalanyok részére, akik 2008. adóévben 4 millió Ft nettó árbevételt nem értek el). Ha igen, a négyzetben x-szel jelölje.

7.2. A 2009. adóévre az adóalap egyszerősített meghatározási módját választom (személyi jövedelemadóban átalányadózást választó adózók, azon vállalkozási
tevékenységet folytató adóalanyok részére, akik a 2008. adóévben 4 millió Ft nettó árbevételt nem értek el.) Ha igen négyzetben X-szel jelölje.

7.3. A 2008. adóévben, mint az egyszerősített vállalkozói adó (EVA) alanya az adóalap egyszerősített megállapítási módját választottam.

7.4. A 2009. adóévre mint az EVA alanya az iparőzési adónál az egyszerősített adóalap meghatározási módot választom. Ha igen, a négyzetben X-szel jelölje. 

8. Könyvvezetés módja: (A megfelelı négyzetbe tegyen egy X-et!)
1. egyszeres
2. kettıs
3. bevételi és költségnyilvántartás
4. bevételi nyilvántartás






9. AZ ADÓ KISZÁMÍTÁSA
Az adókat forintban
kell megadni!

Az adóhatóság
Tölti ki!

Az adatokat Ft-ban
kell megadni!

Az adóhatóság tölti
ki!

911 A Helyi adó törvény (1990. évi C. tv.(Htv.)) szerinti - vállalkozási
szintő - éves nettó árbevétel (részletezése külön oldalon található)
912 Eladott áruk beszerzési értéke
913 Közvetített szolgáltatások értéke
9131 A 913. sorból az alvállalkozás
914 Anyagköltség

915 Htv. szerinti – vállalkozási szintő - adóalap [911-(912+913+914)]
916 A foglalkoztatás növeléséhez kapcsolódó adóalap-mentesség
917 Külföldön létesített telephelyen végzett tevékenységre jutó adóalap mentessége
918 A foglalkoztatás csökkentéséhez kapcsolódó adóalap-növekmény
919 A mentességekkel korrigált Htv. szerinti –vállalkozási szintő- adóalap
[915-916-917+918]
920 Az önkormányzat illetékességi területére jutó - megosztás szerinti - adóalap
921 Adóalapra jutó iparőzési adó összege (920 x 2 %)
922 Az ideiglenes jellegő iparőzési tevékenység után az adóévben megfizetett és az önkormányzatnál
levonható adóátalány összege
923 Kommunális beruházás miatt magánszemély által levonható kedvezmény összege [1995. évi
XCVIII. tv. 10. § (2) bek. alapján]

924 Iparőzési adófizetési kötelezettség [923-(924+925)] (100 Ft-ra kerekítve)
925 Adóelılegre befizetett összeg
926 Feltöltési kötelezettség miatt befizetett összeg
927 Még fizetendı adó [926-(927+928)]
928 Adótúlfizetés összege (927+928)-926

Az önkormányzatra jutó adóátalány összege:

924 Iparőzési adófizetési kötelezettség
Fizetési meghagyásban 2009. évre elıírt elıleg összege
Fizetési meghagyásban elıírandó adókülönbözet
Fizetési meghagyásban törlendı adókülönbözet

Adóévi átlagos statisztikai állományi létszám (fı)

2007. évben

2008. évben

2009. évben
várható

Vállalkozási szinten
Önkormányzata illetékességi területén foglalkoztatottak

2009. évben alkalmazott adóalap megosztás módszere:

� személyi jellegő ráfordítással arányos |
� eszközérték arányos
� személyi jellegő ráfordítás és eszközérték arányos együtt
Nyilatkozat:
Társasági adóelılegnek az adóévi várható fizetendı adó összegére történı kiegészítésére kötelezett:

�

�

igen

nem

A

Vállalkozók nettó árbevételének a kiszámítása
Az adatokat Ft-ban
kell megadni!

Az adóhatóság tölti
ki!

911 A Htv. szerinti – vállalkozási szintő – éves nettó árbevétel
(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, energiaadó
összege
9115 Felszolgálási díj árbevétele

Hitelintézetek és pénzügyi vállalkozások nettó árbevételének a kiszámítása

B

Az adatokat Ft-ban
kell megadni!

Az adóhatóság tölti
ki!

Az adatokat Ft-ban
kell megadni!

Az adóhatóság tölti
ki!

Az adatokat Ft-ban
kell megadni!

Az adóhatóság tölti
ki!

911 A Htv. szerinti - vállalkozási szintő - éves nettó árbevétel
(9111+9112+9113+9114+9115+9116-9117)
9111 Kapott kamatok és kamatjellegő bevételek
9112 Egyéb pénzügyi szolgáltatás bevételei
9113 Nem pénzügyi és befektetési szolgáltatás nettó árbevétele
9114 Befektetési szolgáltatás bevétele
9115 Fedezeti ügyletek veszteségének/nyereségének nyereségjellegő különbözete
9116 Alapügyletek (fedezett tételek) nyereségének/veszteségének nyereségjellegő különbözete
9117 Fizetett kamatok és kamatjellegő ráfordítások

C

Biztosítók nettó árbevételének a kiszámítása

911 A Htv. szerinti - vállalkozási szintő - éves nettó árbevétel
(9111+9112+9113+9114+9115+9116-9117)
9112 Nettó mőködési költségek
9113 Befektetésekbıl származó biztosítástechnikai ráfordítások (csak életbiztosítási ágnál)
és az egyéb biztosítástechnikai ráfordítások együttes összege
9114 Fedezeti ügyletek nyereségének/veszteségének nyereségjellegő különbözete
9115 Alapügyletek (fedezett tételek) nyereségének/veszteségének nyereségjellegő különbözete
9116 Nem biztosítási tevékenység bevétele, befektetések nettó árbevétele, a Htv. 52. § 22.c) alpontja
szerint egyéb növelı tételek
9117 Htv. 52. § 22. c) alpontjában foglalt csökkentések

D

Befektetési vállalkozások nettó árbevételének a kiszámítása

911 A Htv. szerinti - vállalkozási szintő – éves nettó árbevétel
(9111+9112+9113+9114+9115)
9111 Kapott kamatok és kamatjellegő bevételek együttes összege
9112 Befektetési szolgáltatási tevékenység bevételei
9113 Nem befektetési szolgáltatási tevékenység bevétele
9114 Fedezeti ügyletek nyereségének/veszteségének nyereségjellegő különbözete
9115 Alapügyletek (fedezett tételek) nyereségének/veszteségének nyereségjellegő különbözete

E

Kockázati tıketársaságok és kockázati tıkealapok nettó árbevételének a kiszámítása
Az adatokat Ft-ban
kell megadni!

Az adóhatóság tölti
ki!

911. A Htv. szerint – vállalkozási szintő – éves nettó árbevétel
[9111+9112-(9113+9114+9115) ]
9111 A számviteli törvény szerinti nettó árbevéte
9112 Befektetett pénzügyi eszközöknek minısülı részvények, részesedések a mérlegkészítés idıpontjáig
pénzügyileg realizált árfolyamnyereség, továbbá az ilyen befektetések után kapott (járó) osztalék
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
9115 Egyéb ráfordítások között kimutatott, az adóhatósággal elszámolt regisztrációs adó,
energiaadó összege

F

Egészségbiztosítási pénztár nettó árbevételének kiszámítása
Az adatokat Ft-ban
kell megadni!

Az adóhatóság tölti
ki!

911. A Htv. szerint – vállalkozási szintő – éves nettó árbevétel
[9111+9112-(9113+9114+9115) ]
9111 Egészségbiztosítási szolgáltatási bevételek
9112 Többes ügynöki és ügynöki tevékenység bevétele
9113 Egészségbiztosítási szolgáltatási ráfordítások

G

A vállalkozási szintő adóalap 2009. évi megosztása
Az adatokat Ft-ban /m3-ben/
kwattban kell megadni!

101 A vállalkozás által az adóévben – a Htv. melléklete szerint - figyelembe veendı összes személyi jellegő
ráfordítás összege
102 Az önkormányzat illetékességi területén foglalkoztatottak után az adóévben – a Htv. melléklete szerint –
figyelembe veendı személyi jellegő ráfordítás összege
103 A vállalkozásnak az adóévben a székhely, telephely szerinti településekhez tartozó - a Htv. melléklete
Szerinti – összes eszközérték összege
104 Az önkormányzat illetékességi területén figyelembe veendı - a Htv. melléklete szerinti - eszközérték
összege
105 Egyetemes vagy közüzemi szolgáltató, villamosenergia- vagy földgázkereskedı villamosenergia vagy
Földgáz végsı fogyasztók részére történı értékesítésbıl származó összes számv. tv. szerinti nettó árbevétele
106 Egyetemes vagy közüzemi szolgáltató, villamosenergia- vagy földgázkereskedı villamosenergia vagy
földgáz végsı fogyasztók részére történı értékesítésbıl származó az önkormányzat illetékességi területére
jutó számviteli törvény szerinti nettó árbevétele
107 Villamos energia elosztó hálózati engedélyes és földgázelosztói engedélyes esetén az összes végsı
fogyasztónak továbbított villamosenergia vagy földgáz mennyisége
108 Villamos energia elosztó hálózati engedélyes és földgázelosztói engedélyes esetén az önkormányzat
illetékességi területén lévı végsı fogyasztónak továbbított villamosenergia vagy földgáz mennyisége

Felelısségem tudatában kijelentem, hogy a bevallásban közölt adatok a valóságnak megfelelnek!
..................................................., .......... év ..................................... hó ............ nap
…........................................................
(cégszerő) aláírás

A bevallás ellenjegyzése esetén az ellenjegyzı személy neve: ………………………………………………….
adószáma:

��������-�-�� adóazonosító jele: ����������

adótanácsadó oklevelének száma, kelte, vagy adószakértıi engedélyének száma, kelte: ………………………..
Ellenjegyzés dátuma: ………………………………………….
A bevallást ellenjegyzem:
……………………………………….
adótanácsadó, adószakértı aláírása

H
Fábiánsebestyén Község Önkormányzat
Polgármesteri Hivatala
6625 Fábiánsebestyén, Szabadság tér 2.

Rendelkezés a túlfizetésrıl
Adózó neve: ……...........................................................................................................................................
Adóazonosító száma:……..............................................................................................................................
Címe: .............................................................................................................................................................

Kérem, hogy a(z) ........................................................................ adó számlámon fennálló túlfizetésemet utalják át:

�

kezeimhez a fenti címre

�

………………………………………………………..…......................... pénzintézetnél vezetett
…….……………………………………………………….....................……...számú számlámra

�

……………….......................…………………………….…. tartozásom rendezése érdekében a
……………................................................................................…..………..számú számlaszámra

�

(név)………………………………………(cím)….…....……………………………..alatti lakos
……………………………………………………………………....................... számlája javára

Nyilatkozat a fennálló köztartozásokról
Más adóhatóságnál (vámhatóságnál, magánnyugdíjpénztárnál) nincs fennálló tartozásom:
(Ha nincs tartozása, azt a négyzetben X-szel jelölje)

�

Amennyiben tartozása van, az alábbi táblázatot is ki kell töltenie!
A mai napon a következı köztartozásaim állnak fenn:
A tartozást nyilvántartó szervezet
Ssz. megnevezése

azonosító adata

pénzforgalmi jelzıszáma

A tartozás
összege

A hivatal
tölti ki!

01.
02.
03.
04.
05.
Felelısségem tudatában kijelentem, hogy a nyilatkozatban közölt adatok a valóságnak megfelelnek.
..................................................., .......... év ..................................... hó ............ nap

…………........................................................

az adózó aláírása
Figyelem ! Amennyiben túlfizetésének kiutalását kéri, ki kell töltenie a „Rendelkezés a túlfizetésrıl”, valamint a
„Nyilatkozat a fennálló köztartozásokról” jelöléső részt is.

