„A” jelű betétlap
2015. adóévről Kosd község Önkormányzatának illetékességi területén
folytatott állandó jellegű iparűzési tevékenység utáni adókötelezettségről szóló
helyi iparűzési adóbevalláshoz

Vállalkozók nettó árbevételének kiszámítása

I. Adóalany:
1.
Neve (cégneve): ……………………………………………………………
2.
Adószáma:
- Adóazonosító jele:

II. Nettó árbevétel
1
2
3
4
5
6

Ft

A Htv. szerinti - vállalkozási szintű - éves nettó
árbevétel ( 2-3-4-5-6 )
A számviteli törvény szerinti nettó árbevétel
A társasági adóról és az osztalékadóról szóló törvény
szerinti jogdíjbevétel
Egyéb szolgáltatások értékeként, illetve egyéb ráfordítások
között kimutatott jövedéki adó összege
Egyéb ráfordítások között kimutatott regisztrációs adó,
energiaadó összege
Felszolgálási díj árbevétele

III. Felelősségem tudatában kijelentem, hogy a bevallásban közölt adatok a valóságnak
megfelelnek.
_______________________ ,………év …..hó ……nap
___________________________________________________
az adózó vagy képviselője (meghatalmazottja)
aláírása

„E” jelű betétlap
2015. adóévről Kosd község Önkormányzatának illetékességi területén folytatott állandó jellegű
iparűzési tevékenység utáni adókötelezettségről szóló helyi iparűzési adóbevalláshoz
Az eladott áruk beszerzési értéke és a közvetített szolgáltatások értéke figyelembe vehető együttes
összege, kapcsolt vállalkozás adóalapja
I. Adóalany
1.
Neve (cégneve): _____________________________________________________
2.
Adószáma:
- Adóazonosító jele:
II. A Htv. 39. §. (6) bekezdésének hatálya alá nem tartozó vállalkozás esetén
1.

Eladott áruk beszerzési értéke ( ELÁBÉ ) összesen

Ft

2.

Közvetített szolgáltatások értéke összesen

Ft

3.

4.

5.

6.

7.

Az 1. és 2. sorból a Htv. 39. §. (7) bekezdése szerinti export árbevételhez kapcsolódó
ELÁBÉ és közvetített szolgáltatások értéke (500 M Ft-ot meg nem haladó nettó
árbevételű vállalkozónak nem kell kitölteni)
Az 1. sorból a Htv. 39. §. (7) bekezdése szerinti közfinanszírozásban részesülő
gyógyszerek értékesítéséhez kapcsolódó ELÁBÉ (500 M Ft-ot meg nem haladó
nettó árbevételű vállalkozónak nem kell kitölteni)
Az 1. sorból a Htv. 39. §-ának (7) bekezdése szerinti földgázpiaci és villamosenergia
piaci ügyletek elszámolása érdekében vásárolt és továbbértékesített, a számvitelről
szóló tv. szerinti eladott áruk beszerzési értékeként elszámolt földgáz és
villamosenergia beszerzési értéke (500 M Ft-ot meg nem haladó nettó árbevételű
vállalkozónak nem kell kitölteni)
A Htv. 39. §. (4)-(5) bekezdése alapján (sávosan) megállapított, levonható ELÁBÉ és
közvetített szolgáltatások értéke együttes összege (500 M Ft-ot meg nem haladó nettó
árbevételű vállalkozónak nem kell kitölteni)

Ft

Ft

Ft

Ft

Figyelembe vehető ELÁBÉ és a közvetített szolgáltatások értékének együttes összege
/ legfeljebb 500 M Ft nettó árbevételű adózó esetén: ( 1. + 2. ), 500 M Ft feletti nettó
árbevétel esetén: ( 3. + 4. + 5. + 6. )

III. A Htv. 39. §. (6) bekezdésének hatálya alá tartozó kapcsolt vállalkozás esetén
A kapcsolt vállalkozás adóalanyok összes nettó árbevétele

Ft
Ft

3.

Kapcsolt vállalkozás adóalanyok által figyelembe vehető összes anyagköltség,
alvállalkozói teljesítések értéke, alapkutatás, alkalmazott kutatás, kísérleti fejlesztés
adóévben elszámolt közvetlen költsége
Kapcsolt vállalkozás adóalanyok összes ELÁBÉ

Ft

4.

Kapcsolt vállalkozás adóalanyok összes közvetített szolg. értéke

Ft

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

Ft

5.

6.

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

1.
2.

7.

8.

A 3. sorból a Htv. 39. §. (7) bekezdése szerinti földgázpiaci és villamosenergia piaci
ügyletek elszámolása érdekében vásárolt és továbbértékesített, a számvitelről szóló tv.
szerinti eladott áruk beszerzési értékeként elszámolt földgáz és villamosenergia
beszerzési értéke
A kapcsolt vállalkozásoknál a Htv. 39. §. (4) – (5) bekezdése alapján ( sávosan )
megállapított, levonható ELÁBÉ és közvetített szolgáltatások értéke együttes összege

Ft
Ft

Ft
9.
10.
11.

Kapcsolt vállalkozás tagjai által összesen figyelembe vehető eladott áruk beszerzési
értékének és a közvetített szolgáltatások értékének együttes összege ( 5+6+7+8 )
Kapcsolt vállalkozások összesített pozitív előjelű különbözete (adóalap ) ( 1-2-9 )

Ft

Ft
Az adóalanyra jutó vállalkozási szintű adóalap / „E” jelű betétlap III./10. sor* ( „A”
vagy „B” vagy „C” vagy „D” betétlap II/1. sor ÷ „E” jelű betétlap III/1. sor /

Ft

„F” jelű betétlap
2015. adóévről Kosd község Önkormányzatának illetékességi területén
folytatott állandó jellegű iparűzési tevékenység utáni adókötelezettségről szóló
helyi iparűzési adóbevalláshoz
A vállalkozási szintű adóalap megosztása
I. Adóalany: 1.Neve (cégneve): ……………………………
2. Adószám:

- -

………………………………

Adóazonosító jele:

I. Alkalmazott adóalap-megosztás módszere
1. Személyi jellegű ráfordítással arányos
2. Eszközérték arányos

5. A Htv. 3. sz. melléklet 2.3. pontja szerint
6. A Htv. 3. sz. melléklet 2.4.1. pontja szerint

3. A Htv. 3. sz. melléklet 2.1. pontja szerint

7. A Htv. 3. sz. melléklet 2.4.2. pontja szerint

4. A Htv. 3. sz. melléklet 2.2. pontja szerint

III. Megosztás
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 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
- eszköz-érték összege
5. Egyetemes szolgáltató, villamosenergia- vagy földgázkereskedő villamos energia vagy földgáz
végső fogyasztók részére történő értékesítésből származó összes számviteli törvény szerinti nettó
árbevétele
6. Az 5. sorból az egyetemes szolgáltató, villamosenergia- vagy földgázkereskedő villamos energia
vagy földgáz végső fogyasztók részére történő értékesítésből származó az önkormányzat
illetékességi területére jutó számviteli törvény szerinti nettó árbevétele
7. Villamos energia elosztó hálózati engedélyes és földgázelosztói hálózati engedélyes esetén az összes
végső fogyasztónak továbbított villamos energia vagy földgáz mennyisége
8. A 7. sorból villamos energia elosztó hálózati engedélyes és földgázelosztói hálózati engedélyes
esetén önkormányzat illetékességi területén lévő végső fogyasztónak továbbított villamos
energia vagy földgáz mennyisége
9. Építőipari tevékenységből (Htv. 52. § 24.) származó, számviteli törvény szerinti értékesítés nettó
árbevétele és az adóév utolsó napján fennálló, építőipari tevékenységgel összefüggésben készletre
vett befejezetlen termelés, félkésztermék, késztermék értéke együttes összege
10. A 9. sorból az önkormányzat illetékességi területén a Htv. 37. § (3) bekezdése szerint létrejött
telephelyre jutó összeg
11. A vezeték nélküli távközlési tevékenységet végző vállalkozó távközlési szolgáltatást igénybevevő
előfizetőinek száma
12. A 11. sorból az önkormányzat illetékességi területén található számlázási cím szerinti, vezeték
nélküli távközlési tevékenységet igénybevevő előfizetők száma
13. A vezetékes távközlési tevékenységet végző vállalkozó vezetékes távközlési tevékenység
szolgáltatási helyeinek száma
14. A 13. sorból az önkormányzat illetékességi területén található vezetékes szolgáltatási helyeinek
száma
15. A vezetékes távközlési tevékenységet végző vállalkozó vezeték nélküli távközlési szolgáltatást
igénybe vevő előfizetőinek száma
16. A 15. sorból az önkormányzat illetékességi területén található számlázási cím szerinti vezeték
nélküli távközlési tevékenységet igénybe vevő előfizetők száma.

Ft
Ft
Ft
Ft
Ft

Ft

kWh vagy ezer m3
kWh vagy ezer m3

Ft
Ft
db
db
db
db
db
db

IV. Felelősségem tudatában kijelentem, hogy a bevallásban közölt adatok a valóságnak megfelelnek.
_______________________ ,………év …..hó …….nap ___________________________________________________
helység
az adózó vagy képviselője (meghatalmazottja)
aláírása

„G” jelű betétlap
2015. adóévről Kosd község Önkormányzatának illetékességi területén
folytatott állandó jellegű iparűzési tevékenység utáni adókötelezettségről szóló
helyi iparűzési adóbevalláshoz
Nyilatkozat túlfizetésről
I. Adóalany:
1.
Neve (cégneve): ……………………………
………………………………
2.
Adószáma:
- Adóazonosító jele:
3.
A túlfizetés visszautalására szolgáló pénzforgalmi számlaszám:

-

-

-

II. Nyilatkozat
1. Nyilatkozom, hogy más adóhatóságnál nincs fennálló adótartozásom
2. A túlfizetés összegét később esedékes iparűzési adó fizetési kötelezettségemre kívánom
felhasználni
3. A túlfizetés összegéből ___________________ forintot kérek visszatéríteni, a fennmaradó
összeget később esedékes iparűzési adó fizetési kötelezettségemre kívánom felhasználni
4. A túlfizetés összegéből ___________________ forintot kérek visszatéríteni,
___________ forintot kérek más adónemben (......................)/hatóságnál nyilvántartott
lejárt esedékességű köztartozásra átvezetni, a fennmaradó összeget később esedékes
iparűzési adó fizetési kötelezettségre kívánom felhasználni
5. A túlfizetés összegéből ___________________ forintot kérek más
adónemben(..........................)/hatóságnál nyilvántartott lejárt esedékességű köztartozásra
átvezetni, a fennmaradó összeget később esedékes iparűzési adó fizetési kötelezettségre
kívánom felhasználni
6. A túlfizetés teljes összegének visszatérítését kérem
III. Más adónemben/hatóságnál nyilvántartott lejárt esedékességű köztartozásra átvezetendő összegek
Intézmény
Köztartozást
által
SorKöztarKöztartozáshoz tartozó
nyilvántartó
alkalmazott
szá
tozás
Összeg (Ft)
pénzintézeti
ügyfél
intézmény
m
fajtája
számlaszám
megnevezése
azonosító
szám
1.
2.
3.
4.
IV. Felelősségem tudatában kijelentem, hogy a bevallásban közölt adatok a valóságnak megfelelnek.
_______________________ ,………év …..hó ……nap

__________________________________________
adózó vagy képviselője (meghatalmazottja)
aláírása

„H” jelű betétlap
2015. adóévről Kosd község Önkormányzatának illetékességi területén
folytatott állandó jellegű iparűzési tevékenység utáni adókötelezettségről szóló
helyi iparűzési adóbevalláshoz

Önellenőrzési pótlék bevallása

I. Adóalany:
1.
Neve (cégneve): ……………………………
………………………………
2.
Adószáma:
- Adóazonosító jele:

Adóalap változása
(+,-)

Adóösszeg változása
(+,-)

Az önellenőrzési
pótlék alapja

Az önellenőrzési
pótlék összege

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

_______________________ ,………év …..hó ……nap
___________________________________________________
az adózó vagy képviselője (meghatalmazottja)
aláírása

„I” jelű betétlap
2015. adóévről Kosd község Önkormányzatának illetékességi területén
folytatott állandó jellegű iparűzési tevékenység utáni adókötelezettségről szóló
helyi iparűzési adóbevalláshoz
Iparűzési adóalap egyszerűsített meghatározási módja
I. Adóalany:
1.
Neve (cégneve): ……………………………
………………………………
2.
Adószáma:
- Adóazonosító jele:
II. A személyi jövedelemadóban átalányadózást választó adózók iparűzési adóalapjának
egyszerűsített meghatározási módja (1990. évi C. tv. 39/A. § (2) bekezdése alapján):
Sorszám
1.
2.
3.
4.

5.

Megnevezés
A vállalkozó által az adóévben elért bevétel összege
(Szja. tv. 51.§-a szerint)
Levonható költséghányad összege
(Szja. tv. 53.§-a alapján)
Szja. tv. szerinti átalányadó alapja (1.sor - 2.sor)

Ft

Szja. tv. szerinti átalányadó alapjának 20%-a
(3.sor x 20%)
Átalányadózók iparűzési adóalapja (Szja. tv. szerinti
átalányadó alapjának 20%-kal növelt összege, maximum
a bevétel 80%-a) (3.sor + 4.sor)
(Át kell írni a főlap VII./06. sorába és a továbbiakban a
számítást ott kell folytatni!

III. Vállalkozási tevékenységet folytató adóalanyok iparűzési adóalapjának egyszerűsített
meghatározási módja (1990. évi C. tv. 39/A. § (3)-(4) bekezdés alapján):
Sorszám
Megnevezés
Ft
1.
2.

A helyi adókról szóló 1990. évi C. tv. szerinti nettó
árbevétel
Adóalap a nettó árbevétel 80%-a (1.sor x 80%)
(Át kell írni a főlap VII./06. sorába és a továbbiakban a
számítást ott kell folytatni!)

IV. Az egyszerűsített vállalkozói adó (EVA) törvény szerint adózók részére az iparűzési adó
alapjának egyszerűsített meghatározási módja (a Htv. 39/B.§ (1) bekezdése alapján):
Sorszám
Megnevezés
Ft
1.

2.

A 2002. évi XLIII. tv. 5.§ szerinti összes megszerzett
bevétel
Iparűzési adó alapja az EVA adóalap 50%-a
(1.sor x 50%)
(Át kell írni a főlap VII./06. sorába és a továbbiakban a
számítást ott kell folytatni!)

IV. Felelősségem tudatában kijelentem, hogy a bevallásban közölt adatok a valóságnak
megfelelnek.
_______________________ ,………év …..hó ……nap
___________________________________________________
az adózó vagy képviselője (meghatalmazottja)
aláírása

