BEVALLÁS

a helyi iparíÍzésiadóról úllandó jellegíÍiparíízésitevékenység eseÍén
Főlap
önkormdnyzat illetékességi területénfolytaÍotÍ tevékenységuttÍni adókötelezettségről
2010. adóévben a/az
(Benyújtandó a székhe$, telephely fekvése szerinti teleplilési önkorruÍnyzat, fiÍvdrosban afővúrosi önkormónyzat adóhatósúgúhoz)
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III. A záró bevallás benyújtásának oka
1. FelszÍmolós

2. Végelszámolás
3.

Átalakultis

4.

A tevékenység sajút elhatdrozdsbóI történő megsztintetése

5.

Eatósági negszüntetés

6.

Előtórsasdgként mííködő tálsasdg cégbejeglzés irdnti kérelemnek elatas{túsa vagt a kérelem bejegtzés előtti visszavonúsa
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Székhely óthelyezése
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egszijntetése

9' Eglszeríísítettvtillnlkozói adóalanyisdg megszíínése
10.

A telepiilésíiinkormányzat adórendelaének hatályon kívül helyezése
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V Adóalany
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Adóalany neve (cégneve):

2. Születésí helye:
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Anyja szüIetési csalódi és utóneve:
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Adóazonosítójele:

5. Szókhelye,
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W. Az adó alapjdnak eglszeríísíteltmeghatdfoztisi módját vdlasztók nyilatkozata
1'

válaszíotíamhúIasztom
A 2010, adóévre az adóalap eglszeríís[tett megdllap{ttÍsi módjfu
-

2.

A 20II. adóévre az adóalap egvzerí[sítettmegállapíttisi módjót válaszÍom

3.

A 2010. adóévben, mint az eg|szeríís{tett vtÍllalkozói adó alanya az adóalap eglszeríís[tett megállapítósi módjtÍt vdlaszíottamhólasztom.

4.

A

201 1' adóévre, mint az eglszer{Ísítelt vtÍllalkozói adó

alanya az iparíízésiadónál

a7 eglszer{isíte'tt adóalap

megállapításí módot váIasztom.
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VII. Az adó

Htv. szerinti - vtÍltalkozúsi szintíí- évesnettó árbevétel (részletezése kiilön lapon
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) Eladott áruk beszerzésíértéke
3. Közv etített szo
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4.

A 3. sorból az alvállalkozói teljesítmények értéke

5.

Anyagköltség

6.

Alapkutatás, alkalmazott kutatás, kísérkti fejlesaés adóévben elszamolt közvetlen köItsége

7.

Htv. szerinti - vtÍIlalkozósi szintíi - adóalap p-(2+3+5+ó)J

8. A

foglalkoaaaís növelésé hez kapcsolódó adóalap-m entesség

foglalkodatás csökkentéséhez kapcsolódó adóalap-növekm ény
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1. Mentességekkel

12.

korrígált Htv. szerinti - a vóllalkoztÍsi szintíi - adóalap [7-8-9+10J

Az önkormúnyzat ílletékességiteriiletére jutó - a

szerinti

- települési

1

1. sorban lévő adóalap megosztúsa

szintíi adóalap

13,

Ádómentes ad.óalap önkormányzati döntés alapjón (Htv. 39/C s-a szerint)

14.

Az önkormónyzati rendelet szerinti adóköteles adóalap (12-13)

I5. Adóalaprajutó iparíízésiadó összege (I4. sor*.'..

%o)

16. önkormónyzatí dijntés szerinti adókedveznlény (Htv. 39/C s-a szeÍint)
17.

Az ideiglenes jellegííipar{ízési tevékenység utdn az adóévben megfizetett és

az önko rmónyzatnál
18,
I

levo nható adóótalá

ny összege

Kommunólis beruháais miatt magánszemély által levonható kedvezmény iisszege
i köte

9. Ipar {Ízési adóJ'izetés

20. AdóelőIegre

lezetts ég I I s - ( l 6+ 1

7 + 1 8)

l

beJizetett összeg

2I. Feltöltésí kötelezettség miatt befizetett összeg
22. KüIönbözet
23,
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jutó adóátalóny
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Az önkormányzatra
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Kiiffiildön laesített telephelyen végzett tevékenységre jutó adóalap mentessége
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WII. Adóelőleg bevallása
1.

Előleg|izetesi időszak

2,

Első eliílegrészlet az

m[rm,

elÍÍleg1|izetési időszakban

mmfff.l,

3. MtÍsodik előlegrészld az előleg/izetési időszakban

X, Felelősségem tudatában kijelentem, hogl a bevalldsban közölt
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l. A jelen adóbevallást ellenjeglzem:
adószakértő vagt okleveles adószakértő neve:

2.

Adótandcsadó,

3.

Adóazonosító száma:

4.

Bízonyínány / igazolvóny suÍma:

adatok a valósógnak megfelelnek.
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az udózó vagl képviselője (meghatalmazotíja) akÍírúsu

Jelölje X-szel' ha az adóhatósághoz bejelentett, a bevallós aláírására
jogosult óllandó meghatatmantt: I
Jelölje X-szel" ha meghaíalmazott

és meghatalmazűsát

csatolta:]

Jelölje X-szel, ha az aláíró az adóhatóstíghoz bejelentett pénzügyi
képviselő:I

