Solymár Nagyközség
Polgármesteri Hivatal
Adócsoport

HELYI IPARÛZÉSI ADÓBEVALLÁS
a 2012. adóévrõl Solymár Nagyközség Önkormányzatának illetékességi területén folytatott
állandó jellegû iparûzési tevékenység utáni adókötelezettségrõl

Az adóhatóság tölti ki!
Benyújtás, postára adás napja:

év

hó

nap

Iktatószám:
Átvevõ aláírása:

ADÓÉV: 2012. BEVALLÁS IDÕSZAKA: 201

. év

hó

napjától 201

. év

hó

napjáig

1.

A bevallás jellege (Kérjük a megfelelõ sorszám beírását a négyzetbe!)

11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.

Éves bevallás
Záró bevallás
Elõtársasági bevallás
Évközben kezdõ adózó bevallása
A személyi jövedelemadóról szóló törvény szerint mezõgazdasági õstermelõ bevallása
Htv. 37. § (2) a.) pontja alapján állandó jellegû iparûzési tevékenységgé váló tevékenység után benyújtott bevallás
Naptári évtõl eltérõ üzleti évet választó adózó áttérésének évérõl készült évközi bevallása
Naptári évtõl eltérõ üzleti évet választó adózó bevallása

2.

A záró bevallás benyújtásának oka (Kérjük a megfelelõ sorszám beírását a négyzetbe!)

21.
22.
23.
24.
25.
26.

Felszámolás
27.
A tevékenység saját elhatározásból történõ megszüntetése
Végelszámolás
28.
Egyszerûsített vállalkozói adó alanyiság megszûnése
Átalakulás
29.
Székhely áthelyezése
Hatósági megszüntetés
30.
Egyéni vállalkozói tevékenység szüneteltetése
Telephely megszüntetése
31.
A települési önkormányzat adórendeletének hatályon kívül helyezése
Elõtársaságként mûködõ
32.
Egyéb
társaság cégbejegyzés iránti kérelmét elutasították vagy kérelmét a bejegyzés elõtt visszavonta

3.

A 2012. adóévre adó alapjának egyszerûsített meghatározási módját választók nyilatkozata

3.1.a

A 2012. adóévre az adóalap egyszerûsített meghatározási módját választom. A személyi jövedelem
adóban átalányadózást választó adózó vagyok Htv. 39 /A. § (1) bekezdése alapján. (az adó alapja a személyi
jövedelem adóról szóló törvény szerinti átalányadó alapjának 20 %-kal növelt összege),
Ha igen, azt a megfelelõ négyzetben jelölje x-szel.

3.1.b

más magánszemély vállalkozó vagyok, akinek 2011. adóévben a nettó árbevétele a 8 millió Ft-ot nem haladta
meg (az adó alapja a nettó árbevétel 80 %-a)
Ha igen, azt a megfelelõ négyzetben jelölje x-szel.

3.2.

A 2012. adóévben, mint az egyszerûsített vállalkozói adó alanya az adóalap egyszerûsített
megállapítási módját választom.
Ha igen a négyzetben jelölje x-szel.

4.

Benyújtott kiegészítõ lapok (A kiegészítõ lapok jelölésének megfelelõ kockába tegyen x-szet.)

A

B

C

D

E

G

AZONOSÍTÓ ADATOK

5.
Az adózó neve (cégneve):
Születési helye:

ideje:

év

hó

nap

Címe (székhelye):
Telephelye:
Levelezési címe:
Adóazonosító jele:

adószáma:

Bankszámlaszáma:
A bevallás kitöltõjének neve, telefonszáma:
E-mail cím:
6.

A 2013. adóévre adó alapjának egyszerûsített meghatározási módját választók nyilatkozata

6.1.a

A 2013. adóévre az adóalap egyszerûsített meghatározási módját választom, és a személyi jövedelem adóban átalányadózást választó adózó
vagyok (az adó alapja a személyi jövedelem adóról szóló törvény szerinti átalányadó alapjának 20 %-kal növelt összegge),

6.1.b

más magánszemély vállalkozó vagyok, akinek 2012. adóévben a nettó árbevétele a 8 millió Ft-ot nem haladta meg (az adó alapja a nettó
árbevétel 80 %-a). Ha igen, a megfelelõ négyzetben jelölje x-szel.

6.2

A 2013. adóévben, mint az egyszerûsített vállalkozói adó alanya az adóalap egyszerûsített megállapítási módját választottam.
Ha igen a megfelelõ négyzetben jelölje x-szel.

7.

A könyvvezetés módja: (A megfelelõ kockába tegyen x-szet.)

7.1

egyszeres

8.

A vállalkozási szintû adóalap megosztása
A 2012. évben alkalmazott adóalap megosztási módszer (a megfelelõ kockába tegyen x-et)

7.2 kettõs

7.3 bevételi és költségnyilvántartás

1. Személyi jellegû ráfordítással arányos megosztás
2. Eszközérték arányos megosztás
3. A Htv. 3. számú melléklet 2.1 pontja szerinti megosztás
4. A Htv. 3. számú melléklet 2.2 pontja szerinti megosztás

7.4 bevételi nyilvántartás

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

Számszaki levezetés (ha a 819. sor nem egyenlõ a 820. sorral, kitöltése kötelezõ!)

Az adatokat forintban kell megadni

1.

A vállalkozás által az adóévben – a Htv. melléklete szerint – figyelembeveendõ összes személyi jellegû
ráfordítás összege

Ft

2.

Az 1. sorból az önkormányzat illetékességi területén foglalkoztatottak után az adóévben – a Htv. melléklete
szerint – figyelembeveendõ személyi jellegû ráfordítás összege

Ft

3.

A vállalkozásnak az adóévben a székhely, telephely szerinti településekhez tartozó – a Htv. melléklete szerint
– összes eszközérték összege

Ft

4.

A 3. sorból az önkormányzat illetékességi területén figyelembeveendõ – a Htv. melléklete szerint –
eszközérték összege

Ft

5.

Egyetemes szolgáltató, villamosenergia- vagy földgázkereskedõ villamosenergia vagy földgáz, végsõ
fogyasztók részére történõ értékesítésbõl származó összes számviteli törvény szerinti nettó árbevétele

Ft

6.

Az 5. sorból az egyetemes szolgáltató, villamosenergia- vagy földgázkereskedõ villamosenergia vagy
földgáz, végsõ fogyasztók részére történõ értékesítésbõl származó az önkormányzat illetékességi területére
jutó számviteli törvény szerinti nettó árbevétele

Ft

7.

Villamosenergia elosztó hálózati engedélyes és földgázelosztói engedélyes esetén az összes végsõ
fogyasztónak továbbított villamosenergia vagy földgáz mennyisége

Kwh vagy
ezer m3

8.

A 7. sorból a villamosenergia elosztó hálózati engedélyes és földgázelosztói engedélyes esetén az önkormányzat illetékességi területén lévõ végsõ fogyasztónak továbbított villamosenergia vagy földgáz mennyisége

Kwh vagy
ezer m3

9.

Az építõipari tevékenységbõl (Htv. 52. § 24.) származó, számvitel törvény szerinti értékesítés nettó árbevétele
és az adóév utolsó napján fennálló, építõipari tevékenységgel összefüggésben készletre vett befejezetlen
termelés, félkésztermék, késztermék értéke együttes összege

Ft

10.

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

Ft

11.

A vezeték nélküli távközlési tevékenységet végzõ vállalkozó távközlési szolgáltatást igénybe vevõ
elõfizetõinek száma

db

12.

A 11. sorból az önkormányzat illetékességi területén található számlázási cím szerinti vezeték nélküli
távközlési tevékenységet igénybe vevõ elõfizetõk száma

db

13.

A vezetékes távközlési tevékenységet végzõ vállalkozó vezetékes távközlési tevékenység szolgáltatási
helyeinek száma

db

14.

A 13. sorból az önkormányzat illetékességi területén található vezetékes szolgáltatási helyeinek
száma

db

15.

A vezetékes távközlési tevékenységet végzõ vállalkozó vezeték nélküli távközlési szolgáltatást igénybe
vevõ elõfizetõinek száma

db

16.

A 15. sorból az önkormányzat illetékességi területén található számlázási cím szerinti vezeték nélküli
távközlési tevékenységet igénybe vevõ elõfizetõk száma

db

Az adatokat
forintban kell
megadni

8.

AZ ADÓ KISZÁMÍTÁSA

811

A Htv. szerinti – vállalkozási szintû – éves nettó árbevétel
(Részletezése külön lapon található.)

812

Eladott áruk beszerzési értéke

813

Közvetített szolgáltatások értéke

8131

Az alvállalkozói teljesítmények értéke

814

Anyagköltség

815

Alapkutatás, alkalmazott kutatás, kisérleti fejlesztés adóévben elszámolt
közvetlen költsége

816

Htv. szerinti – vállalkozási szintû – adóalap [811–(812+813+8131+814)+815]

817

A foglalkoztatás növeléséhez kapcsolódó adóalap mentesség

818

A foglalkoztatás csökkentéséhez kapcsolódó adóalap-növekmény

819

Mentességekkel korrigált Htv. szerinti – a vállalkozási szintû – adóalap
[(816–817)+818]

820

Az önkormányzat illetékességi területére jutó – a 819. sorban lévõ adóalap
megosztása szerinti – települési szintû adóalap

821

Adómentes adóalap önkormányzati döntés alapján
(Htv. 39/c §-a szerint)

822

Az önkormányzati rendelet szerinti adóköteles adóalap (820–821)

823

Az adóalapra jutó iparûzési adó összege (1,85 %), ha a vállalkozási szintû
adóalap < 2.500.000 Ft – >1,5%

824

Önkormányzati döntés szerint adókedvezmény
(Htv. 39/c §-a szerint)

825

Az ideiglenes jellegû iparûzési tevékenység után az adóévben megfizetett
és az önkormányzatnál levonható adóátalány összege

826

Iparûzési adófizetési kötelezettség (823–824–825)

827

Adóelõlegre 2012 évben befizetett összeg

828

Feltöltési kötelezettség miatt 2012 december 20-ig
befizetett összeg (üzleti éves adózók kivételével)

829

Még fizetendõ adó 829= (826–(827+828))
A 11742245–15390125–03540000 számú számlára kell megfizetni

830

Visszaigényelhetõ adó [(827+828)–826]

831

Az önkormányzatra jutó adóátalány összege

832

Külföldön létesített telephelyre jutó adóalap

9.

Az adóhatóság
tölti ki!

0

0

(Az adó összegét 100 Ft-ra
kerekítve kell megfizetni.)

Adóelõleg bevallás (részletes adatok az „E” jelû betétlapon!)
Elõlegfizetési idõszak:
(A bevallás-benyújtás esedékességét követõ második naptári hónap elsõ napjával kezdõdõ 12 hónapos idõszak.
Általános esetben ez a 2013. július 1-tõl, 2014. június 30-ig tartó idõszak.)
naptól

-napig

Esedékesség
1. a. Elõzõ évi elõlegfizetési idõszak második elõlegrészlete. Általános esetben
2013 március 15-ig esedékes elõlegrészlet.

2013.03.15.

(Amennyiben elõlegcsökkentési kérelme volt, úgy a csökkentett összeg.)

2. Elsõ elõlegrészlet az elõlegfizetési idõszakban:
(2012. évi iparûzési adófizetési kötelezettség csökkentve a 2013. március 15-én
fizetendõ elõleggel / (826. sor – 11. pont 1. sora)

2013.09.15.

3. Második elõlegrészlet az elõlegfizetési idõszakban:
(2012. évi iparûzési adófizetési kötelezettség fele)
(826. sora / 2)

2014.03.15.

Összeg (Ft)

I. A személyi jövedelemadóról szóló törvény szerinti átalányadózó magánszemélyek:
Az adatokat
forintban kell
megadni

Megnevezés
833

A vállakozó által adóévben elért bevétel összege
(1995. évi CXVII. törvény 51. §-a, a 4. és 10. számú mellékletek szerint)

834

Levonható költséghányad összege
(1995. évi CXVII. törvény 54. §-a alapján)

835

Személyi jövedelemadóról szóló törvény szerinti átalányadó alapja
(833–834)

836

Személyi jövedelemadóról szóló törvény szerinti átalányadó alapjának
20%-a (834. sor x 0,2)

837

Átalányadózók iparûzési adóalapja (835+836)
(Kérjük átvezetni a 816. sorba.)

Az adóhatóság
tölti ki!

II. Egyéb (nem átalányadózó) adózók iparûzési adóalapjának egyszerûsített meghatározási módja:
Az adatokat
forintban kell
megadni

Megnevezés
838

Helyi adókról szóló 1990. évi C. törvény szerinti nettó árbevétel

839

Nettó árbevétel 80%-a (838. sor x 0,80)
(Kérjük átvezetni a 816. sorba.)

Az adóhatóság
tölti ki!

A Htv. 39/B § szerinti adóalap meghatározása:
840

EVA adóalap (Bruttó bevétel!)

841

EVA adóalap 50 %-a (kérjük átvezetni a 816. sorba)

NYILATKOZAT
Más adóhatóságnál (állami, önkormányzati adóhatóságnál, vámhatóságnál, illetékhivatalnál) nincs tartozásom.
(Ha nincs tartozás, azt a négyzetben x-szel jelölje.)
Amennyiben tartozása van , a „G” jelû kiegészítõ lapot is ki kell tölteni!

Nyilatkozat a feltöltési kötelezettség teljesítéséhez
Felelõsségem tudatábankijelentem, hogy a vállalkozás a társasági adóelõlegnek az adóévi várható fizetendõ adó
összegére történõ kiegészítésre kötelezett. 2003. XCII. tv. 2. sz. melléklet II./A. 2.C pontja
igen
nem
(Kérjük a négyzetben x.szel jelölje!)

Felelõsségem teljes tudatában kijelentem, hogy a fent közölt adatok a valóságnak megfelelnek.

,

év

hó

nap

cégszerû aláírás
PH.

A
VÁLLALKOZÓK NETTÓ ÁRBEVÉTELÉNEK
KISZÁMÍTÁSA
2012. adóévrõl Solymár Nagyközség Önkormányzatának illetékességi területén folytatott
állandó jellegû iparûzési tevékenység utáni adókötelezettségrõl szóló
helyi iparûzési adóbevalláshoz kapcsolódó „A” jelû kiegészítõ lap

Az adózó neve (cégneve):

Adószáma:

Adóazonosító jele:

Statisztikai számjele:

Az adatokat
forintban kell
megadni

VÁLLALKOZÓK NETTÓ ÁRBEVÉTELÉNEK KISZÁMÍTÁSA
811

Az adóhatóság
tölti ki!

A Htv. szerinti – vállalkozási szintû – éves nettó árbevétel
(8111+8112+8113-8114-8115)
8111

A számviteli törvény szerinti nettó árbevétel

8112

A társasági adóról és az osztalékadóról szóló törvény szerinti
jogdíjbevétel

8113

Egyéb szolgáltatások értékeként, illetve egyéb ráfordítások
között kimutatott jövedéki adó összege

8114

Egyéb ráfordítások között kimutatott,
regisztrációs adó, energia adó összege

8115

Felszogálási díj árbevétele

,

év

hó

nap
cégszerû aláírás

E

„E” JELÛ BETÉTLAP

2012. évben kezdõdõ adóévrõl a/az Solymár Nagyközség Önkormányzatának illetékességi területén folytatott állandó
jellegû iparûzési tevékenység utáni adókötelezettségrõl szóló helyi iparûzési adóbevalláshoz
A 2013-ban kezdõdõ adóelõleg-fizetési idõszak adóelõleg-bevalláshoz szükséges tájékoztató adatok
Nem kell kitölteni a Htv. 39. § (6) bekezdésének hatálya alá nem tartozó, 500 M Ft-ot nem meghaladó
nettó árbevételû adóalanynak!
Az adózó neve (cégneve):
Adóazonosító jele

Adószáma:

II. A Htv. 39. § (6) bekezdésének hatálya alá nem tartozó, 500 M Ft-ot meghaladó nettó árbevételû vállalkozásoknak kell
kitölteni!
Az adatokat forintban kell megadni
1.

A Htv. 39. § (7) bekezdése szerinti export árbevételhez kapcsolódó elábé
és közvetített szolgáltatások értéke

2.

A Htv. 39. § (7) bekezdése szerinti közfinanszírozásban részesülõ
gyógyszerek értékesítéséhez kapcsolódó elábé

3.

A Htv. 39. § (4)-(5) bekezdése alapján (sávosan) megállapított, levonható
elábé és közvetített szolgáltatások értéke együttes összege

4.

Figyelembe vehetõ elábé és a közvetített szolgáltatások értékének
együttes összege (1. + 2. + 3.)

5.

Adóelõleg-számításnál figyelembe veendõ vállalkozási szintû adóalap
(Fõlap 811. sor – Fõlap 8131. sor – Fõlap 814. sor – Fõlap 815. sor – 4. sor)

III. A Htv. 39. § (6) bekezdésének hatálya alá tartozó kapcsolt vállalkozás esetén
Az adatokat forintban kell megadni
1.

A kapcsolt vállalkozás adóalanyok összes nettó árbevétele

2.

A kapcsolt vállalkozás adóalanyok által figyelembe vehetõ összes
anyagköltség, alvállalkozói teljesítések értéke, alapkutatás, alkalmazott
kutatás, kisérleti fejlesztés adóévben elszámolt közvetlen költsége

3.

A kapcsolt vállalkozás adóalanyok összes eladott áruk beszerzési értéke

4.

A kapcsolt vállalkozás adóalanyok összes közvetített szolgáltatások értéke

5.

A 3. és 4. sorból a Htv. 39. § (7) bekezdése szerinti export árbevételhez
kapcsolódó összes elábé és közvetített szolgáltatások értéke

6.

A 3. sorból a Htv. 39. § (7) bekezdése szerinti közfinanszírozásban
részesülõ gyógyszerek értékesítéséhez kapcsolódó elábé

7.

A kapcsolt vállalkozásoknál a Htv. 39. § (4)-(5) bekezdése alapján (sávosan)
megállapított, levonható elábé és közvetített szolgáltatások együttes értéke

8.

Kapcsolt vállalkozás tagjai által összesen figyelembe vehetõ eladott áruk
beszerzési értékének és a közvetített szolgáltatások értékének együttes
összege (5. + 6. + 7.)

9.

Kapcsolt vállalkozások összesített pozitív elõjelû különbözet
(adóalap) (1. – 2. – 8.)

10.

Az adóalanyra jutó, elõlegszámításnál figyelembe veendõ vállalkozási szintû
adóalap [9. sor* („A” vagy „B” vagy „C” vagy „D” betétlap 8111. sor/8111. sor)]

,

év

hó

nap
cégszerû aláírás

G

NYILATKOZAT

2012. adóévrõl Solymár Nagyközség Önkormányzatának illetékességi területén folytatott állandó jellegû iparûzési tevékenység utáni
adókötelezettségrõl szóló helyi iparûzési adóbevalláshoz kapcsolódó „G” jelû kiegészítõ lap
Az adózás rendjérõl szóló 2003. XCII. törvény II. melléklet 2.e) alapján a tényadó és adóelõleg különbözete 2013. május 31. naptól igényelhetõ vissza.
Az adózó neve (cégneve):
Adószáma:

Adóazonosító jele:

1. A túlfizetés összegét késõbb esedékes iparûzési adó fizetési kötelezettségre kívánom felhasználni.
2. A túlfizetés összegébõl

Ft-ot kérek visszatéríteni, a fennmaradó összeget késõbb esedékes iparûzési adó fizetési kötelezettségre kívánom felhasználni.

3. A túlfizetés összegébõl

Ft-ot kérek visszatéríteni,

Ft-ot kérek más adónemben/hatóságomnál nyilvántartott lejárt

esedékességû köztartozásra átvezetni. A fennmaradó összeget késõbb esedékes iparûzési adó fizetési kötelezettségre kívánom felhasználni.
4. A túlfizetés összegébõl

Ft-ot kérek más adónemben/hatóságomnál nyilvántartott lejárt esedékességû köztartozásra átvezetni, a fennmaradó összeget

késõbb esedékes iparûzési adó fizetési kötelezettségre kívánom felhasználni.
5. A túlfizetés teljes összegének visszatérítését kérem.
6. A „G” jelû lapon feltüntetett köztartozásokra átvezetni.

Nyilatkozat Fennálló Köztartozásról

Az adóbevallás benyújtásának napján a következõ köztartozásaim állnak fenn:
A tartozást nyilvántartó szervezet
A tartozás összege
megnevezése

azonosító adata

pénzforgalmi jelzõszáma
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A hivatal tölti ki!

