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Helyi iparőzési adó bevallás 2010. adóévrıl 

Fábiánsebestyén illetékességi területén folytatott állandó jellegő iparőzési tevékenység utáni adókötelezettségrıl 
 

 
I. Bevallás jellege (A bevallás jellegét a megfelelı négyzetbe X-szel jelölje.) 
 ����1. Éves bevallás 
 ����2. Záró bevallás 
 ����3. Elıtársasági bevallás 
 ����4. Naptári évtıl eltérı üzleti évet választó adózó bevallása 
 ����5. Év közben 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. § (2) b) pontja alapján állandó jellegő iparőzési tevékenységgé váló tevékenység után benyújtott bevallás 
 
 

 
II. Bevallási idıszak: 2010. év ............................. hó ........ naptól 2010. év ............................. hó ........ napig 
 
 

III. A záró bevallás benyújtásának oka: (A megfelelı négyzetbe tegyen X-et.) 
���� 1. Felszámolás 
����2. Végelszámolás 
����3. Átalakulás 
����4. A tevékenység saját elhatározásból történı megszüntetése 
����5. Hatósági megszüntetés 
����6. Elıtársaságként mőködı társaság cégbejegyzés iránti kérelmének elutasítása vagy a kérelem bejegyzés elıtti visszavonása 
����7. Székhely áthelyezése 
����8. Telephely megszüntetése 
����9. Egyszerősített vállalkozói adóalanyiság megszőnése 
����10. Egyéni vállalkozói tevékenység szüneteltetése 
����11. A települési önkormányzat adórendeletének hatályon kívül helyezése 
����12. Egyéb: _______________________________________________   
      

IV. Betétlapok (A kitöltött kiegészítı lapok jelölésének megfelelı négyzetbe tegyen egy X-et.) 

A   B   C   D   E   F   G  
 

 

V. ADÓALANY 
Neve (cégneve): …………………………………………………………………………………………………………….. 

Születési helye: …………………………………………… , ideje: ……………………év ……………………..hó …………....nap 

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

adószáma: ��������-�-�� adóazonosító jele: ���������� 
címe (levelezési címe, székhelye):........................................................................................................................……………………… 

telephelye: ......................................................................................................................................................………………………… 

Pénzintézeti számlaszáma: ��������- ��������- �������� 
A bevallás kitöltıjének neve, telefonszáma,  e-mail címe:................................................................................................................. 
 
 
VI. Az adó alapjának egyszerősített meghatározási módját választók nyilatkozata 
� 1. 2010. évben személyi jövedelemadóban átalányadózást alkalmazó adózóként 2010. évre az adóalap egyszerősített meghatározási módját választom  
� 2. 2011. évben személyi jövedelemadóban átalányadózást alkalmazó adózóként 2011. évre az adóalap egyszerősített meghatározási módját választom 
� 3. Adóévet megelızı évben 8 millió Ft nettó árbevételt el nem érı adózóként 2010. évre az adóalap egyszerősített meghatározási módját választom 
� 4. Adóévet megelızı évben 8 millió Ft nettó árbevételt el nem érı adózóként 2011. évre az adóalap egyszerősített meghatározási módját választom 
� 5. 2010. adóévben, mint az egyszerősített vállalkozói adó ( EVA ) alanya az adóalap egyszerősített megállapítási módját választom 
� 6. 2011. adóévre mint az EVA alanya az iparőzési adónál az egyszerősített adóalap megállapítási módot választom 

 

 
 



VII. AZ ADÓ KISZÁMÍTÁSA 
 
 

Az adókat forintban kell megadni! 

1 A Helyi adó törvény (1990. évi C. tv.(Htv.)) szerinti - vállalkozási 
szintő - éves nettó árbevétel (részletezése külön oldalon található) 

               
2 Eladott áruk beszerzési értéke                
3 Közvetített szolgáltatások értéke                
4.    3. sorból az alvállalkozás                
5 Anyagköltség                
6. Htv. szerinti – vállalkozási szintő - adóalap [1-(2+3+5)]                
7 A foglalkoztatás növeléséhez kapcsolódó adóalap-mentesség                
8. Külföldön létesített telephelyen végzett tevékenységre jutó adóalap mentessége                
9 A foglalkoztatás csökkentéséhez kapcsolódó adóalap-növekmény                
10. A mentességekkel korrigált Htv. szerinti –vállalkozási szintő- adóalap  
       [6-7-8+9]                
11. Az önkormányzat illetékességi területére jutó - megosztás szerinti - adóalap                
12. Adóalapra jutó iparőzési adó összege (11. sor x 2 %)                
13 Az ideiglenes jellegő iparőzési tevékenység után az adóévben megfizetett és az önkormányzatnál 
Levonható adóátalány összege                
14.  Kommunális beruházás miatt magánszemély által levonható kedvezmény összege [1995. évi 
XCVIII. tv. 10. § (2) bek. alapján]                
15. Iparőzési adófizetési kötelezettség [12-(13+14] (100 Ft-ra kerekítve)                
16. Adóelılegre befizetett összeg                
17. Feltöltési kötelezettség miatt befizetett összeg                
18.  Adókülönbözet    [15-(16+17)]                
19. Az önkormányzatra jutó adóátalány összege: 
                

 
NYILATKOZAT :                                                                                                                                                              igen        nem   

Társasági adóelılegének az adóévi várható fizetendı adó összegéra történı kiegészítésére kötelezet 2011-ben:     �   � 

 
VIII. Adóel ıleg bevallása * 

1. Elılegfizetési idıszak: 2011év  07hó 01naptól            2012év  06hó 30 napig. 

2. Elsı elılegrészlet az elılegfizetési idıszakban: 2011 év 09 hó 15 nap                 
    (VII. pont 15. sorában szereplı adóösszeg csökkentve az önkormányzat határozata alapján 2010. március 16-án fizetendı elıleggel) 

3. Második elılegrészlet az elılegfizetési idıszakban:  2012 év 03 hó 15 nap                
    (VII. pont 15. sorában szereplı adóösszeg fele) 
*A helyi adókról szóló 1990. évi C. törvény ( Htv.) 2010. január 1. napjától hatályos rendelkezései szerint az adózó fizetendı helyi iparőzési 
adóelılegének összegét már nem az adóhatóság állapítja meg, hanem azt az adózónak kell a bevallás-benyújtással egyidejőleg bevallania az 
elılegfizetési idıszakban lévı egyes esedékességi idıpontokra. A bevallási kötelezettség teljesítéséhez a VIII. pont kitöltése szükséges. 
1. Az elılegfizetési idıszak a bevallás-benyújtás esedékességét követı második naptári hónap elsı napjával kezdıdı 12 napos idıszak (általános 
esetben: 2011.07.01-2012.06.30.) 
2-3, Az elılegfizetési idıszakra vonatkozó adóelıleg esı részletének esedékessége – általános esetben – 2011.09.15. második részletének 
2012.03.15. napja. 
Az elsı részlet összege a VII. pont 15. sorában szereplı 2010. évi adó és a 2011. évben kezdıdı adóév harmadik hónapjának 15. napjára 
(jellemzıen: 2011.03.15.) adóhatóságunk által fizetési meghagyásban elıírt adóelıleg-részlet pozitív különbözete. Az elılegfizetési idıszakra 
fizetendı adóelıleg második részletének összege a VII. pont 15. sorában szereplı 2010. évi iparőzési adó összegének a fele. 
Amennyiben adózó 2010. adóéve 12 hónapnál rövidebb volt, akkor a fenti számítási során a VII. pont 15. sorában szereplı 2010. évi adó összege 
helyett annak évesített összegével kell számolnia. 



  

 A Vállalkozók nettó árbevételének a kiszámítása 

 Az adatokat Ft-ban kell megadni! 

1. A Htv. szerinti – vállalkozási szintő – éves nettó árbevétel (2-3-4-5-6)                
2 A számviteli törvény szerinti nettó árbevétel                
3 A társasági adóról és az osztalékadóról szóló törvény szerinti jogdíjból származó, 
árbevételként elszámolt ellenérték                        
4. Egyéb szolgáltatások értékeként, illetve egyéb ráfordítások között kimutatott jövedéki 
adó                
5. Egyéb ráfordítások között kimutatott, az adóhatósággal elszámolt regisztrációs adó, 
energiaadó összege                                          
6. Felszolgálási díj árbevétele                
 
 

B Hitelintézetek és pénzügyi vállalkozások nettó árbevételének a kiszámítása 

 Az adatokat Ft-ban kell megadni! 

1      A Htv. szerinti - vállalkozási szintő - éves nettó árbevétel (2+3+4+5+6+7-8) 
                
2       Kapott kamatok és kamatjellegő bevételek                
3.      Egyéb pénzügyi szolgáltatás bevételei                
4.      Nem pénzügyi és befektetési szolgáltatás nettó árbevétele                
5.       Befektetési szolgáltatás bevétele                
6.       Fedezeti ügyletek veszteségének/nyereségének nyereségjellegő különbözete                
7.       Alapügyletek (fedezett tételek) nyereségének/veszteségének nyereségjellegő   
különbözete                
8.       Fizetett kamatok és kamatjellegő ráfordítások                
 
 

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

1.    A Htv. szerinti - vállalkozási szintő - éves nettó árbevétel 
       (2+3+4+5+6+7-8)                
2.  Biztosítástechnikai eredmény                
3.  Nettó mőködési költségek                
4.   Befektetésekbıl származó biztosítástechnikai ráfordítások (csak életbiztosítási 
ágnál)          és az egyéb biztosítástechnikai ráfordítások együttes összege                
5   Fedezeti ügyletek nyereségének/veszteségének nyereségjellegő különbözete                
6   Alapügyletek (fedezett tételek) nyereségének/veszteségének nyereségjellegő 
különbözete                
7   Nem biztosítási tevékenység bevétele, befektetések nettó árbevétele, a Htv. 52. § 
22.c) alpontja           szerint egyéb növelı tételek                                      
8.   Htv. 52. § 22. c) alpontjában foglalt csökkentések                
 
 
 
 
 
 
 
 
 



D Befektetési vállalkozások nettó árbevételének a kiszámítása 

 Az adatokat Ft-ban kell megadni! 

1      A Htv. szerinti - vállalkozási szintő – éves nettó árbevétel (2+3+4+5+6)                         
2.    Kapott kamatok és kamatjellegő bevételek együttes összege                
3.    Befektetési szolgáltatási tevékenység bevételei                
4.    Nem befektetési szolgáltatási tevékenység bevétele                
5.    Fedezeti ügyletek nyereségének/veszteségének nyereségjellegő különbözete                
6.    Alapügyletek (fedezett tételek) nyereségének/veszteségének nyereségjellegő különbözete                
 

E  
Kockázati tıketársaságok és kockázati tıkealapok nettó árbevételének a kiszámítása 

 Az adatokat Ft-ban kell megadni! 

1. A Htv. szerint – vállalkozási szintő – éves nettó árbevétel /2+3-(4+5+6)/                
2.  A számviteli törvény szerinti nettó árbevétel                
3.  Befektetett pénzügyi eszközöknek minısülı részvények, részesedések a mérlegkészítés idıpontjáig                     
                  pénzügyileg realizált árfolyamnyereség, továbbá az ilyen befektetések utánkapott (járó) osztalék és   
            részesedés együttes összege 

               
4.  A társasági adóról és az osztalékadóról szóló törvény szerinti jogdíjból származó, árbevételként               
            elszámolt ellenérték                
5.  Egyéb szolgáltatások értékeként illetve egyéb ráfordítások között kimutatott jövedéki adó                
6.  Egyéb ráfordítások között kimutatott, az adóhatósággal elszámolt regisztrációs adó,   energiaadó összege                
 

F  
A vállalkozási szintő adóalap 2011. évi megosztása 

2010. évben alkalmazott adóalap megosztás módszere:  

•••• Személyi jellegő ráfordítással arányos                                           � 

•••• Eszközérték arányos                                                                       � 

•••• Személyi jellegő ráfordítás és eszközérték arányos együtt            � 

•••• HTV. melléklet 2.2. pontja szerinti megosztás                               � 

 Az adatokat Ft-ban kell megadni! 
1  A vállalkozás által az adóévben – a Htv. melléklete szerint - figyelembe veendı összes személyi jellegő 
ráfordítás összege 

 
2  Az 1. sorból az önkormányzat illetékességi területén foglalkoztatottak után az adóévben – a Htv. melléklete 
szerint – figyelembe veendı személyi jellegő 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 veendı - a Htv. melléklete szerinti – 
eszközérték összege 

 
5  Egyetemes vagy közüzemi szolgáltató, villamosenergia- vagy földgázkereskedı villamosenergia vagy 
földgáz végsı fogyasztók részére történı értékesítésbıl származó összes számv. tv. szerinti nettó árbevétele 

 
6 Az 5. sorból az 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 

 

7. Villamos energia elosztó hálózati engedélyes és földgázelosztói engedélyes esetén az összes végsı 
fogyasztónak továbbított villamosenergia vagy földgáz mennyisége 

 
8 A 7. sorból a villamos energia elosztó hálózati engedélyes és földgázelosztói engedélyes esetén az 
önkormányzat ill. területén lévı végsı fogyasztónak továbbított villamosenergia vagy földgáz mennyiség 

 
Felelısségem tudatában kijelentem, hogy a bevallásban közölt adatok a valóságnak megfelelnek! 
 
..................................................., .......... év ..................................... hó ............ nap 
                                                                                                                                                                                              ……………........................................................ 
                                                                                                                                                                                                              az adózó (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 


