
REGISZTRÁCIÓS LAP

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

A 186 24 86 192 54 213 36 Ide másolja be a kapott kódsort.

B 152 24 24 23 24 20 188

C 8 24 195 19 24 91 24

D 24 24 87 24 202 160 95

Regisztrált felhasználó:

A fenti cellába írja be a regisztrált felhasználó nevét. A táblázat csak ebben az esetben 
www.iparuzes.hu működik.

Regisztáció módja: A vásárlást igazoló számla másolatát faxolja el a 06-28-589-391 számra.
A faxon tüntesse fel a regiszrációban szerepeltetni kívánt nevet. 
( A regisztrált név általában a számviteli szolgáltató neve)
Adja meg mail címét és telefonszámát, hogy vissza tudjuk hívni.
Egyéb információk: www.iparuzes.hu
Mail: rendel@centex.hu

info@partneraudit.hu

Programfrissítés a honlapról tölthető le.

Technikai ügyelet: H-P  9-16 h

A tanácsadás kizárólag a program működésével kapcsolatosan történik,
nem terjed ki word és excel alapvető ismeretinek oktatására.

DEMÓ FELHASZNÁLÓ. KÉREM, REGISZTRÁLJA!
www.iparuzes.hu                    

Nem regisztrált változat.



Használat előtt olvassa el az ismertetőket!



A gomb megnyomásával az adatokat a 16HIPA xml konvertáláshoz öszekészíti

és egy txt fájlba másolja, amit a www.16hipa.hu oldal alakít ABEV xml formátummá. 

A weboldal használata regisztrációhoz kötött.

Azt a kapott xml fájlt kell az ABEV programba betölteni bármely más bevalláshoz hasonlóan.

Az  1, 2. A EFG lapok másolása c:\IP2016\nyomtatu16.xls fájlba



ver:2016/ 5 ceg T Á J É K O Z T A T Ó Szellemi termék Gyurik László tulajdona 
2017-03-13 Vegye meg , ne törje fel.

HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ ( Új 2016-ban IFRS és orvosok adójában volt lényege s változás)
Új J lap közös őstermelői nyilatkozat

A következő táblázat-sorozat az iparűzési adó általános bevallás formátumában való
kitöltéséhez kíván segítséget nyújtani.
Használatával lerövidülhet a bevallás kitöltésére fordított idő; néhány alap- és főkönyvi
adat megadásával nem kell többé a kézi kitöltéssel bajlódni. A táblázat céges ügyfelek bevallásainak
kitöltésére készült,de egyéni vállalkozókra is lehet konfigurálni. Elsősorban azoknak ajánlanánk, akik több
telephellyel rendelkeznek, illetve ahol az  önkormányat nem rendszeresített saját nyomtatványt.

Alapadatok

Ezen a lapon kell megadni (értelemszerűen) a cég alapadatait. A fehéren hagyott mezőkbe
kell( illetve lehet) adatot feltüntetni.
Amennyiben minden szükséges adat feltöltésre került, ezen a lapon kell 1-el jelölni a nyomtatni kívánt 
iparűzési adó bevallást, a bevallás ennek megfelelően töltődik fel az adott önkormányzathoz tartozó adatokkal.
Nagyon fontos, hogy a táblázat akkor működik helyesen, ha az 1-essel feltöltött mezőn kívül a többi választó
négyzet teljesen üres, azaz se nullát, se szóközt nem tartalmaz!!!
Főkönyvi adatok

Ezen  a lapon lehet megadni a főkönyvi adatokat, illetve a megosztáshoz szükséges személyi jellegű
ráfordítások, illetve eszközérték megoszlását az egyes telephelyek között. Itt szintén a fehéren hagyott
mezőket lehet feltölteni.
A befizetett előlegek, illetve feltöltésre fizetett összegeket is itt lehet (telephelyenként) megadni.
Fontos! A megosztás alapját nem kell megadni külön.  
Személyi jellegű ráfordítás arányosan számol, ha: Csak a személyi jellegű ráfordítások vannak kitöltve.
Tárgyi eszköz arányosan számol, ha: Csak a tárgyi eszközérték táblázat-rész adatai vannak kitöltve.
Kombinált megosztást számol, ha: a személyi jellegű ráfordítások, és a tárgyi eszközök adatai is ki vannak tölve.
Ezt vegye figyelembe a bevallások készítésénél!

BEVALLÁS 
A bevallás sárgával jelölt mez őit kell csak ezek után feltölteni ,  s a bevallás máris nyomtatható.
A táblázat-sorozat egyes mezői le vannak védve annak érdekében, hogy a véletlen felülírás következtében
a táblázat működése ne sérüljön. Ezen a lapon kell X-t tenni a megfelelő helyekre.

A bevallás kalkulátor része csak vállakozói típusra alkalmazható, egyéb típusoknál kézzel kell a
bevétel pótlapokat kitölteni, ekkor a főkönyvi lapon a bevétel adatok üresen maradnak.
A bevallást lapjain csak a sárgával jelzett mezőkbe írhat ( tehet X-t), az összes bejegyzésre a főkönyv szolgál.

Figyelje a hibaüzeneteket, melyek a kitöltés során hasznos segítséget nyújtanak. Adatot csak a sárga
cellákba lehet (ill. kell) írni, a többi cella védve van a felülírás ellen. 
A bevallást fekete-fehérben nyomtassa, így a színes cellák is szürke árnyalatban kerülnek a papírra.

Egyes önkormányzatok 100 Ft-ra kerekítve, mások kerekítés nélkül kérik bevallani a számított adót. 
Ezt a főkönyv elnevezésű munkalapon tudja megadni.
Ha nem kéri a kerekítést, a 828. sorban kapott összeg nem lesz egyenlő a még fizetendő 
adóval a kerekítés miatt. Ezt vegye figyelembe az utaláskor!

A bevallás csak teljesen hibátlanul adható be!
Min. követelmény: MS excel 95

Képlethiba, törvényi változás miatti javítások esetén a frissebb verzió a www.iparuzes.hu
honlapról tölthető le térítés mentesen. Ezen program szabadon másolható.
A program, valamint annak részei a jogtulajdonos előzetes hozzájárulása nélkül kereskedelmi 
forgalomba nem hozható.

Ha a programban számszaki hibát találna,

Technikai segítség: az alábbi mail címen jelezze, hogy javíthassuk!

info@partneraudit.hu Köszönettel: fejlesztők

Megrendelhető: Ip bevall megosztás számítás 5-120 telephely excel könyvelői verzió

A NAV xml letöltéshez el őfizetés és regisztráció szükséges.

NAV 16HIPA feladás / xml letöltés: 16HIPA.hu



Mérleg+ önkitöltő kieg m. mutatószámokkal excel+word



2005

1 1 1

1

utca neve közt jell házszám

www.iparuzes.hu

Születési helye, ideje: 1900 1 0

Előző neve:

Anyja neve: A külföldi telephelyre is hozzon létre egy telephel yet 0% adóval!

Adóazonosító jel:

OpenOffice használatakor az év napjait a Z oszlapban kézzel írja felül!

Bevallás 1. oldalán a kezdő és záró dátumok.  

adó mértéke % Önkormányzat neve Ir Város utca jelleg házszám egyéb köv évi%
26 1 VERESEGYHÁZ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 1 Veresegyház Bem József utca 2 2,00% 1   Veresegyház Bem József utca 2 2,00% 2016 1 1
27 BÁND KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 1 2,00%   1    2,00% 2016 1 1
28 DÉG KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 2 2,00%   2    2,00% 2016 1 1
29 3 2,00%   3    2,00% 2016 1 1
30 4 2,00%   4    2,00% 2016 1 1
31 5 2,00%   5    2,00% 2016 1 1

2017 5 20 #####

A megfelel ő mellé tegyen X-, a többi négyzet legyen üres!

Kitöltés dátuma:

A nyomtatni kívánt telephely illetve székhely el őtti négyzetbe tegyen 1-est! A Többi négyzet legyen teljesen 
üres!!!! (se szóköz, se 0)

Címek:

Vállalkozói igazolvány száma:
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1Bankszámlaszáma:
3Kitölt ő neve telefonszáma: 2

ALAPADATOK

vállalkozás megnevezése:

Cégjegyzékszám:

Adószáma: (köt őjel nélkül)

1

1

Statisztikai jele: 1



Statisztikai 
létszám

6.a 2005. évben: 88 fő Válassza ki a számítás algoritmusát!  ( X )6.2/B 88 fő
6.b I Normál számítás: E lapon 6 tizedes, F lapon 8 tizedes , kombinált megosztás: SZA + EA 

6.c

6.d
Budapest megosztás különbség: F lapon kerekítés 6 tizedes ( Itt ez nem választható),
mert más önkormányzatnál ez a megosztás a feldolgozásnál eltérést eredményez.

7
x

X Igen
Nem

1 VERESEGYHÁZ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA1 Veresegyház Bem József utca 2 0 2,00% 1   Veresegyház Bem József utca 2 0 0,02 2016 1 1

2017-07-01 2017 7 1 07 01
2018-06-30 2018 6 30 06 30
2017-09-15 2017 9 15 09 15
2018-03-15 2018 3 15 03 15

Feltöltési kötelezettség

2016-ra egyszer űsített 
adómagállapítás egyéb (X)

ha a 6.1 X átalányadó-e? (X)

3. bevételi és költségnyilvántartás
4. bevételi nyilvántartás

2016.-ban EVA alany (igen=X)

1. egyszeres
2. kettős

ha a 6.1/a X átalányadó-e? (X)

ONK-ADO algoritmusa  (ÁNYK-s nyomtatványok),  E lapon végtelen tizedes, F 
lapon 8 tizedes , kombinált megosztás: (SZA + EA )*össz alap/össz alap ( 
szükségtelen kerekítési eltéréssel)

2013-ra egyszer űsített magáll. (X)

2016-ra KIVA (X)



Főkönyvi adatok: (vállalkozás szint ű)     A lap B lap  ----> B lap  ---->

Bankok részére:

Megnevezés:

0 Ft- Csökkentő jogcímek

-  Ft -  Ft 

-  Ft 

-  Ft -  Ft 

-  Ft 

-  Ft 

7,5%  Alap 

-  Ft 
-  Ft 

-  Ft -  Ft 

-  Ft 
-  Ft 

-  Ft 0 Általánostól eltérő adómegállapítás

-  Ft 
Létszám növ.  

fő

-  Ft 

0 0

#ÉRTÉK!
1VÁLASZTOTT ÖNK. 1

3. A társasági adóról és az osztalékadóról szóló tö rvény szerinti jogdíjból 
származó, árbevételként elszámolt ellenérték

4. Egyéb szolgáltatások értékeként, illetve egyéb r áfordítások között 
kimutatott jövedéki adó összege

Az 5. sorból energiaadó:

Az 5. sorból regisztrációs adó:

5. Egyéb ráfordítások között kimutatott, az 
adóhatósággal elszámolt regisztrációs adó, 
energia adó összege

1. A Htv. szerinti - vállalkozási szint ű - éves nettó árbevétel (2-3-4-5-6)

2. Számviteli törvény szerint (vállalkozási szint ű) éves nettó árbevétel:   (EVÁ-
s esetén a bruttó árbevétel, átalányadózónál az áta lányadó alapja

11. A Mentességekkel korrigált Htv. Szerinti - a vá llalkozási szint ű - adóalap 
(6+7+8-9+10)  

9. A foglalkoztatás növeléséhez kapcsolódó adóalap- mentesség

26. Külföldön létesített telephelyre jutó adóalap  ( 2012-től ez a számítási 
mód megváltozott)

10. A foglalkoztatás csökkentéséhez kapcsolódó adóa lap-növekmény

3. Alvállalkozói teljesítmény:

Az 5. sorból az alkoholos italok utáni 
népegészségügyi termékadó:

7. Szokásos piaci árra való kiegészítés miatti korr ekció (+,-)*

Közvetített szolgáltatás :

8. Az IFRS-t alkalmazó vállalkozóknál az áttérési k ülönbözet összege (+,-)* 
[részletezése az I jel ű betétlapon található]

5. Alapkutatás költsége :
6. Htv. Szerinti - vállalkozási szint ű - adóalap                                      [1-
(2+3+4+5+6)]  

Külföldi telephelyre jutó adóalap levezetését kezelje úgy mintha az egy belföldi 
önkormányzat lenne, csak neki nem kell bevallást beadni és az adót megfizetni (0%).

E-útdíj 7,5%-a4. Anyagköltség :

2. Elábé összege:

Belföldi útdíj 7,5%-a

6. Felszolgálási díj árbevétele

Külföldi útdíj 7,5%-a

Útdíjak részletezése
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2
VERESEGYH

ÁZ VÁROS 
ÖNKORMÁN

Megnevezés VERESEGYHÁZ VÁROS 
ÖNKORMÁNYZATA

BÁND KÖZSÉG 
ÖNKORMÁNYZATA

DÉG KÖZSÉG 
ÖNKORMÁNYZATA 0 0 0

összesen:

3 0 Befizetett el őlegek: 0
4 0 feltöltésre fizetett összegek: 0
5 0
6 0
7 1 1 2 3 29 30 31

8

VERESEGYH
ÁZ VÁROS 

ÖNKORMÁN
YZATA

Megnevezés VERESEGYHÁZ VÁROS 
ÖNKORMÁNYZATA

BÁND KÖZSÉG 
ÖNKORMÁNYZATA

DÉG KÖZSÉG 
ÖNKORMÁNYZATA 0 0 0

összesen:

9 0

10 0 ha személyi jelleg ű ráfordítás arányos:
11 0 Főfoglalkozású alkalmazott bér 0 0
12 0 Alkalmi munkavállaló bére 0
13 0 Reprezentációs kts. 0
14 0 Gépkocsi használat ktg térítés 0
15 0 Önkéntes nyugdíjpénztár 0
16 0 SZÉP kártya juttatás 0
17 0 SZOHO 0
18 0 Eü. Hozzájárulás 0
19 0 Eü szolgáltatási járulék 0
20 0 Szakképzési hozzájárulás 0
21 0 Telefonhasználat 0
22 0 Munkaváll. kapcs bizt,díjak 0
23 0 Betegszab.ideje kif. 0
24 0 1/3-os táppénz 0
25 0 0
26 0 Szem.jell. Bontása 0
27 0 0
28 0 0
29 0 0
30 0 0
31 0 0
32 0 0
33 0 0
34 0 0
35 0 0

36 0 Összesen: 0 0 0 0 0 0 0

37 0 Megoszlás személyi jelleg ű: 0 0 0 0 0 0
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38

VERESEGYH
ÁZ VÁROS 

ÖNKORMÁN
YZATA

Megnevezés VERESEGYHÁZ VÁROS 
ÖNKORMÁNYZATA

BÁND KÖZSÉG 
ÖNKORMÁNYZATA

DÉG KÖZSÉG 
ÖNKORMÁNYZAT
A 0 0 0

39 0 ha eszközérték arányosan:
40 0 Tervszerinti értékcsökkenési l 0
41 0 Földbérleti díjak (állami földek) 0
42 0 Földbérleti díjak (magánszemélyek) 0
43 0 Eszközök bérleti dija 0
44 0 Terven felüli écs 0
45 0 ÖSSZES ESZKÖZÉRTÉK 0
46 0 0
47 0 0
48 0 0
49 0 0
50 0 telek beszerzési érték 2%-a 0

51 0
TAO törvény szerint, 100.000 Ft beszerzési érték fe letti 
tárgyi eszköz értékcsökkenése. 0

52 0 összesen: 0 0 0 0 0 0 0

53 0 Megoszlás tárgyi eszköz jelleg ű: 0 0 0 0 0 0

54

VERESEGYH
ÁZ VÁROS 

ÖNKORMÁN
YZATA

Megnevezés
VERESEGYHÁZ VÁROS 
ÖNKORMÁNYZATA

BÁND KÖZSÉG 
ÖNKORMÁNYZATA

DÉG KÖZSÉG 
ÖNKORMÁNYZAT
A 0 0 0

55 0
Vezetékes gázszolgáltatást, villamosenergia-

56 0 Egyetemleges vagy közüzemi szolgáltató 0
57 0 Vezetékes gázszolgáltatást, villamosenergia- 0

58 0 összesen: 0 0 0 0 0 0 0

59 0 Megoszlás összege: 0 0 0 0 0 0 0

60 0 Építőipari tevékenység bevétele: SPEC BEÁLLÍTÁS KELL 0

61 0 összesen: 0 0 0 0 0 0 0

62 0 Megoszlás összege: 0 0 0 0 0 0 0

63 1 1 1 1 1 1 1

64
0

A vezeték nélküli távközlési tevékenységet végző vállalkozó 
távközlési szolgáltatást igénybe vevő előfizetőinek száma 
SPEC BEÁLLÍTÁS KELL 0

65
0

A vezetékes távközlési tevékenységet végző vállalkozó 
vezetékes távközlési tevékenység szolgáltatási helyeinek 
száma: 0

66 0

A vezetékes távközlési tevékenységet végző vállalkozó 
vezeték nélküli távközlési szolgáltatást igénybe vevő 
előfizetőinek száma: 0

67 0 összesen: 0 0 0 0 0 0 0

68 0 Megoszlás összege: 0 0 0 0 0 0 0
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69 0

70 0

71

VERESEGYH
ÁZ VÁROS 

ÖNKORMÁN
YZATA

Megnevezés
VERESEGYHÁZ VÁROS 
ÖNKORMÁNYZATA

BÁND KÖZSÉG 
ÖNKORMÁNYZATA

DÉG KÖZSÉG 
ÖNKORMÁNYZAT
A 0 0 0

72 #ÉRTÉK! A kombinált, "súlyozott" adóalap: NORMÁL #ÉRTÉK! 0 0 0 0 0 #ÉRTÉK!

73 #ÉRTÉK! ONK-ADO súlyozott adóalap: #ÉRTÉK! 0 0 0 0 0 #ÉRTÉK!

74 0

75 0 13. Adóalap csökkent ő tételek 39§ (2)bek 0 0 0 0 0 0

76 0
77 0
78 0
79 0
80 0
81

82 0 14. Adóalap csökkent ő tételek 39§ (4)bek
83 0

84 #ÉRTÉK! 0 15. Korrigált adóalap #ÉRTÉK! 0 0 0 0 0 #ÉRTÉK!

85 0 Adó mértéke % 2,00% 2,00% 2,00% 2,00% 2,00% 2,00%
86 #ÉRTÉK! 16. Adó összege #ÉRTÉK! 0 0 0 0 0 #ÉRTÉK!
87 0 17. Adókedvezmények 39§ 2 bek 0 0 0 0 0 0 0
88 0 0
89 0 0
90 0 0
91 0 0
92 0 18. Adókedvezmények 39§ 4 bek 0
93 0 19. Ideiglenes tev adója 0 0
94 0 17. Kommunális beruházás kedvezménye 0
95 0 20. Belföldi útdíj településarányos kedvezménye / max települési adó 0 0 0 0 0 0 0
96 0 21. Külföldi útdíj településarányos kedvezménye / max települési adó 0 0 0 0 0 0 0
97 0 22. E-útdíj településarányos kedvezménye / max települési adó 0 0 0 0 0 0 0
98 23. Fejlesztés közvetlen költsége 10%-ának jutó hányada 0

99 #ÉRTÉK!      Adófizetési kötelezettség #ÉRTÉK! 0 0 0 0 0 #ÉRTÉK!
100 I      100 Ft-ra kerekít-e? I I I I I I

101 #ÉRTÉK! 24. Iparűzési adókötelezettség #ÉRTÉK! 0 0 0 0 0 #ÉRTÉK!
102 0      Adóel őlegre befizetett 0 0 0 0 0 0 0
103 0      Feltöltésre befizetett 0 0 0 0 0 0 0
104 #ÉRTÉK!      Még fizetend ő #ÉRTÉK! 0 0 0 0 0 #ÉRTÉK!
105 #ÉRTÉK!      Adótúlfizetés összege #ÉRTÉK! 0 0 0 0 0 #ÉRTÉK!

106 0 25. Az önkormányzatra jutó átalányadó 0

107 0

108
0

A FIZETENDŐ ADÓ EGYEZIK A BEVALLÁSSAL
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109 #ÉRTÉK! Összes adókötelezettség: #ÉRTÉK!
110 #ÉRTÉK! Összes még befizetend ő: #ÉRTÉK!
111 #ÉRTÉK! Összes túlfizetés: #ÉRTÉK!
112 0
113 0 Megjegyzések
114 0 F lapon a lév ő X-ek.

115
0 X

2. A túlfizetés összegét később esedékes iparűzési adó 
fizetési kötelezettségre kívánom felhasználni 

116 0 X 3. A túlfizetés összegéből

117
0 Ft

forintot kérek visszatéríteni , a fennmaradó összeget 
később esedékes iparűzési adó fizetési kötelezettségre 
kívánom felhasználni

118 0 X 4. A túlfizetés összegéből
119 0 Ft forintot kérek visszatéríteni ,

120
0 Ft

forintot kérek más adónemben/hatóságnál nyilvántartott 
lejárt esedékességű köztartozásra átvezetni,

121 0 X 5. A túlfizetés összegéből

122

0 FT

forintot kérek más adónemben/hatóságnál nyilvántartott 
lejárt esedékességű köztartozásra átvezetni, a fennmaradó 
összeget később esedékes iparűzési adó fizetési

123 0 X 6. A túlfizetés teljes összegének visszatérítését kérem
124 0
125 0 X Nincs köztartozásom (2.lap)
126 0
127 0
128 0
129 0

130

VERESEGYH
ÁZ VÁROS 

ÖNKORMÁN
YZATA Önellenőrzés levezetése

VERESEGYHÁZ VÁROS 
ÖNKORMÁNYZATA

BÁND KÖZSÉG 
ÖNKORMÁNYZATA

DÉG KÖZSÉG 
ÖNKORMÁNYZATA 0 0 0

131 0
132 3 Eredetileg bevallott: ( kézzek kell kitölteni:) 3
133 0 Módosított összeg:
134 0 Önellenőrzéssel megállapított különbözet:
135 0 Önnellenőrzési pótlék alapja:
136 0 Eredeti bevallás dátuma:
137 0 Önellenőrzés benyújtásának dátuma:
138 0 Napok száma:
139 0 Jagybanki alapkamat:
140 0 Önellenőrzési pótlék összege:
141 0
142 0
143 0
144 0
145 0
146 0
147 0
148 0
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149 0 x
150 0
151 0
152 0
153 0
154 0 A bevallás 2. lapja VIII. pont adatai az el őleghez
155 0
156 2017-07-01 Előlegfizetési időszak kezdete 2017-07-01 2017-07-01 2017-07-01 2017-07-01 2017-07-01 2017-07-01
157 2018-06-30 Előlegfizetési időszak vége 2018-06-30 2018-06-30 2018-06-30 2018-06-30 2018-06-30 2018-06-30
158 2017-09-15 Az első előlegrészlet dátuma: 2017-09-15 2017-09-15 2017-09-15 2017-09-15 2017-09-15 2017-09-15
159 2018-03-15 Az második előlegrészlet dátuma: 2018-03-15 2018-03-15 2018-03-15 2018-03-15 2018-03-15 2018-03-15
160 26 26 27 28 29 30 31
161 0 2017 évi adókulcs %-a (alapadatok lapról átvett ad at) 2,00% 2,00% 2,00% 2,00% 2,00% 2,00%
162 #ÉRTÉK! 2017 évi el őleg összege a 2017 évi adókulcs alapján #ÉRTÉK! 0 0 0 0 0

163
366

Figyelem! Nem teljes évnél arányosítani kell , felü lírva 
a számolt összeget!!!! (tört év napjai) 366 366 366 366 366 366

164 0
165 0 2017-ben adóalap korrekciók ( + / - ) 0 0 0 0 0 0
166 0 2017-ben megsz űnt adókedvezmények (+) 0 0 0 0 0 0
167 0
168 0
169 0 2017. március 16.-án esedékes előleg összege:
170 #ÉRTÉK! 2017.09.15 :2016 évi kötelezettség - 2017.03.16-i előleg összege: #ÉRTÉK! 0 0 0 0 0
171 #ÉRTÉK! 2018.03.16 eleg összege ( éves fele): #ÉRTÉK! 0 0 0 0 0
172 0
173 0 2016.03.15-re előírt kötelezettség 0 0 0 0
174 0 2016.09.15-re előírt kötelezettség 0 0 0 0
175 #ÉRTÉK! Éves várható kötelezettség: #ÉRTÉK! 0 0 0 0 0
176 #ÉRTÉK! Feltöltési kötelezettség min 90%-ra ( fizetendő) #ÉRTÉK! 0 0 0 0 0
177 #ÉRTÉK! Kézzel felülírható ( ez lesz a feltöltés bev allásban): #ÉRTÉK! 0 0 0 0 0
178 1 Feltöltés %-a bevallásban 90% vagy 100% legyen? 100% 100% 100% 100% 100% 100%
179 0

180
0 E lap II. 5. sora: 

0

181 0 E lap III. 10. sora: 
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Önellen őrzés esedékessége:
X 1.

2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

9.

10. A kisadózó vállalkozás tételes adójának alanyaként benyújtott bevallás
11. A Htv. 39/E. § szerint mentes adóalany bevallása 
12. A Htv. 39/F. § szerint mentes adóalany bevallása 

13. Önellenőrzés

év hó 2016 év 12 hó 31 napig
III.

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.

IV. Bevallásban szereplő betétlapok

A B C D E F G H I J

A benyújtott kiegészítő lapok jelölésének megfelelő négyzetbe tegyen egy x-et.
V. Adóalany

3. ideje:

5. Adóazonosító jele:

VI. Az adó alapjának egyszerűsített meghatározási módját választók nyilatkozata
Az adóévre az adóalap egyszerűsített megállapítási módját választom:

### ## ## #####

Pénzintézeti számlaszáma

A kisadózó vállalkozások tételes adójában az adóalanyiság év közben való keletkezése
Egyéni vállalkozói tevékenység szüneteltetése

A kisvállalati adóban az adóalanyiság megszűnése

Egyéb
A település önkormányzat adórendeletének hatályon kívül helyezése

11. e-mail címe: a

2
10.Telefonszáma: 3
9. Bevallást kitöltő neve:

d) a kisvállalati adó hatálya alá tartozó adóalanyként

b) az egyszerűsített vállalkozói adó alanyaként

a) a személy jövedelemadóról szóló törvény szerinti átalányadózóként

c) a 8 millió forintot meg nem haladó nettó árbevételű adóalanyként

8. Telephelye:

1
1

Statisztikai számjele:

7. Székhelye,lakóhelye:

B E V A L L Á S

DEMO
tevékenység utáni adókötelezettségről

I. Bevallás jellege

a helyi iparűzési adóról állandó jellegű iparűzési tevékenység esetén
Főlap

(Benyújtandó a székhely, telephely szerinti települési önkornányzat, fővárosban a fővárosi önkormányzat adóhatóságához)

2016. évben kezdődő adóévben a/az  illetékességi területén folytatott

Évközben kezdő adózó bevallása

Az adóalanyt megillető adóelőny de minimis (csekély összegű) támogatásnak minősül, amennyiben e tényt ebben a négyzetben 
jelöli, akkor azzal elismeri, hogy a mentesség igénybevételére jogosult

1

tevékenység után benyújtott bevallás

Naptári évtől eltérő üzleti évet választó adózó áttérésének évéről készült évközi bevallása
A személyi jövedelemadóról szóló törvény szerint mezőgazdasági őstermelő bevallása

rendelkező őstermelő (adózó), családi gazdálkodó bevallása

A tevékenység saját elhatározásból történő megszüntetése

Kényszertörlés
Végelszámolás

A záró bevallás: (A megfelelő négyzetbe tegyen egy x-et)

Adószám megszűntetése
Átalakulás, egyesülés, szétválás

A Htv. 37. § (2) a.) pontja alapján állandó jellegű iparűzési tevékenységgé váló 

naptól1

Felszámolás

II. Bevallott id őszak

2016

vagy kérelem bejegyzés előtti visszavonása

1. Az adóalany neve (cégneve):

Éves bevallás
Záró bevallás
Előtársasági bevallás
Naptári évtől eltérő üzleti évet választó adózó bevallása

Telephely megszüntetése
Egyszerűsített vállalkozói adó alanyiság megszüntetése

Hatósági megszüntetés

A Htv. 41. § (8) bekezdés alapján, közös őstermelői igazolványban adószámmal

Székhely áthelyezése

6. Adószáma:

Előtársaságként működő társaság cégbejegyzés iránti kérelmnek elutasítása

DEMO FELHASZNÁLÓ!REGISZTRÁCIÓ SZÜKSÉGES.

4. Anyja sz. neve:
2. Születési helye:



VII. Az adó
1. 0 Ft

2.
0 Ft

3. 0 Ft
4. 0 Ft
5. 0 Ft
6. 0 Ft

7. 0 Ft
8. 0 Ft

9. 0 Ft
9. 0 Ft
10. 0 Ft
11. #ÉRTÉK!

12. #ÉRTÉK!

13.
0 Ft

14. 0 Ft

15. #ÉRTÉK!
16. #ÉRTÉK!
17. 0 Ft

18. 0 Ft

19.
0 Ft

20. 0 Ft

21. 0 Ft

22. 0 Ft

23.
0 Ft

24 #ÉRTÉK!
25. 0 Ft
26. 0 Ft
27. 0 Ft
28.

0 Ft

VIII.

2017-07-01 naptól 2018-06-30 napig
Esedékesség Összeg

2017-09-15 nap Összeg: #ÉRTÉK!

2018-03-15 nap Összeg: #ÉRTÉK!
0

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

2017 év 5 hó 20 nap
Készítette:DEMÓ FELHASZNÁLÓ. KÉREM, REGISZTRÁLJA!DEMÓ FELHASZNÁLÓ. KÉREM, REGISZTRÁLJA!

0

6. A jelen bevallást ellenjegyzem      

7. Adótanácsadó, adószakértő neve:

8. Adóazonosító száma:

9.Bizonyítvány/ igazolvány száma: #ÉRTÉK!

5.3 adóhatósághoz bejelentett pénzügyi képviselő

    az adózó vagy képviselője (meghatalmazottja) aláírása

5.1 Az adóhatósághoz bejelentett, a bevallás aláírására jogosult állandó 
meghatalmazott

(VII. pont 19. sorában szereplő adóösszeg fele)Más adóhatóságnál (állami, önkormányzati adóhatóságnál, vámhatóságnál, illetékhivatalnál) nincs tartozásom. 

Veresegyház

5.2 meghatalmazott és a maghatalmazását csatolta

Az önkormányzati döntés szerint a vállalkozó az adóévben elszámolt alapkutatás, 
alkalmazott kutatás vagy kísérleti fejlesztés közvetlen költsége  10%-ának településre 
jutó hányada [Htv. 40/A. § (3) bek.]

Adóalapra jutó iparűzési adó összege 15. sor ×

(VII pont 19. sorában szereplő adóösszeg csökkentve a 2012. március 16.-án fizetendő előleggel)

Iparűzési adófizetési kötelezettség [16-(17+18+19+20+21+22+23)]

Külföldön létesített telephelyre jutó adóalap

1. Előlegfizetési időszak

Adóelőleg bevallása

Az adóévben megfizetett útdíj 7,5%-a

 Az önkormányzatra jutó adóátalány összege:

Önkormányzati döntés szerinti adókedvezmény (Htv. 39/C § (4) szerint)       

A ráfordításként, költségként az adóévben elszámolt úthasználati díj 7,5 %
-ának a településre jutó összege [Htv. 40/A. § (1) bek. b) pontja szerint]

A ráfordításként, költségként az adóévben elszámolt külföldi útdíj 7,5 %-ának a  
településre jutó összege [Htv. 40/A. § (1) bek. b) pontja szerint]

A foglalkoztatás növeléséhez kapcsolódó
létszámnövekmény (főben kifejezett adat)

3.Második előlegrészlet:   Esedékesség:

* negatív érték esetén az előjelet a számadat előtt kell feltüntetni!

2.Első előlegrészlet:   Esedékesség:

Az alvállalkozói teljesítsek értéke

A ráfordításként, költségként az adóévben elszámolt belföldi útdíj 7,5 %-ának a  
településre jutó összege [Htv. 40/A. § (1) bek. b) pontja szerint]

2,00%
Az önkormányzati rendelet szerinti adóköteles adóalap(12-13-14)

Önkormányzati döntés szerinti adókedvezmény (Htv. 39/C § (2) szerint)     

Az ideiglenes jellegű iparűzési tevékenység után az adóévben megfizetett és az 
önkormányzatnál levonható adóátalány összege              [ Htv 40/A. § (1) 
bekezdés a) pontja szerint]

Adómentes adóalap önkormányzati döntés alapján [Htv. 39/C. § (4) 
bek. szerint] 

Az önk. illetékességi területére jutó - a 11. sorban lévő adóalap megosztása 
szerinti -települési szintű adóalap

A foglalkoztatás növeléséhez kapcsolódó adóalap-mentesség

Szokásos piaci árra való kiegészítés miatti korrekció (+,-)*
Az IFRS-t alkalmazó vállalkozóknál az áttérési különbözet összege (+,-)*
[részletezése az I jelű betétlapon található]

Külföldön létesített telephelyen végzett tevékenységre jutó adóalap mentessége

A fogl. csökkentéséhez kapcsolódó adóalap-növekmény

Korrigált Htv. szerinti - a vállalkozási szintű - adóalap    [6+7+8-9+10] 

Adómentes adóalap önkormányzati döntés alapján [Htv. 39/C. § (2) 
bek. szerint]

( a 28. sor kivételével forintban)

2. Eladott áruk beszerzési értékének, közvetített szolgáltatások értékének 
figyelembe vehető (a Htv. 39. § (6) bekezdésének hatálya alá nem tartozó 
adóalany esetén: "E"lap II/7.sor) együttes összege

A Htv. Szerinti - vállalkozási szintű - évesnettó árbevétel (részletezése
külön lapon található) 

Htv. Szerinti - vállalkozási szintű - adóalap   [1-(2+3+4+5) vagy a Htv. 
39§(6) bekezdésének alkalmazása esetén : "E" jelű lap III/11. sor] 

Alapkutatás, alkalmazott kutatás, kísérleti fejlesztés adóévben elszámolt közvetlen költsége

Anyagköltség



2016 . évben kezdődő adóévről a/az illetékességi 

Az adatokat forintban 
kell megadni

1.
0 Ft

2. 0 Ft

3.
0 Ft

4.
0 Ft

5.
0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

6. 0 Ft
Készítette: DEMÓ FELHASZNÁLÓ. KÉREM, REGISZTRÁLJA!

2017 év 5 hó 20 nap

0
0
0
0
0
0  E L L E N Ő R Z Ö T T #ÉRTÉK! 0

Egyéb ráfordítások között kimutatott regisztrációs adó, 
energia adó összege

Társasági adóról és az osztalékadóról szóló törvény 
szerinti jogdíjbevétel

A számviteli törvény szerinti nettó árbevétel 

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

 az adózó vagy képviselője (meghatalmazottja) aláírása

Felszolgálási díj árbevétele

Veresegyház

"A" jel ű betétlap lap

I. Adóalany

területén folytatott állandó jellegű iparűzési tevékenység utáni adókötelezettségről szóló helyi
iparűzési adóbevalláshoz

Vállalkozók nettó árbevételének a kiszámítása [éves beszámolóját a számviteli törvény
szerint készítő adóalany esetén]

DEMO

Az 5. sorból az alkoholos italok utáni népegészségügyi 
termékadó:

Az adóalany neve, cégneve:
DEMO FELHASZNÁLÓ!REGISZTRÁCIÓ SZÜKSÉGES.
Adószáma:

II. Nettó árbevétel

Adóazonosító jele :

Az 5. sorból energiaadó:

Az adóhatóság 
tölti ki!

A Htv. szerinti - vállalkozási szintű - éves nettó 
árbevétel (2-3-4-5-6)

Az 5. sorból regisztrációs adó:



2016. évben kezdődő adóévről a/az  illetékességi 

1.
2.
3.

4.

5.

6.

7.

1.
2.

3.
4.
5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

Készítette: DEMÓ FELHASZNÁLÓ. KÉREM, REGISZTRÁLJA!

2017 év 5 hó 20 nap

0

0 Ft

A 3. sorból a Htv. 39. § (7) bekezdése szerinti közfinanszírozásban részesülő gyógyszerek 
értékesítéséhez kapcsolódó elábé, vagy dohány kiskereskedelmi-ellátónál a dohány bekerülési 
értéke

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

A 3. sorból a Htv. 39. § (7) bekezdése szerinti földgázpiaci és villamosenergia piaci ügyletek 
elszámolása érdekében vásárolt és tovább értékesített, a számvitelről szóló törvény szerinti 
eladott áruk beszerzési értékeként elszámolt földgáz és villamosenergia beszerzési értéke

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!)

0 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.) ]

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

III. A Htv. 39. § (6) bekezdésének hatálya alá tartozó kapcsolt vállalkozás esetén     (forintban)

Kapcsolt vállalkozás adóalanyok összes eladott áruk beszerzési értéke

Kapcsolt vállalkozás adóalanyok összes közvetített szolgáltatások értéke

A kapcsolt vállalkozás adóalanyok összes nettó árbevétele

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

 az adózó vagy képviselője (meghatalmazottja) aláírása

0 Ft

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 különbözet (adóalap) (1.-2.-9.)

 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)]

Veresegyház

0 Ft

0 Ft

0 Ft

Eladott áruk beszerzési értéke ( elábé) összesen:

0 Ft

Az 1. sorból a Htv. 39. § (7) bekezdése szerinti közfinanszírozásban részesülő gyógyszerek értékesítéséhez 
kapcsolódó elábé, vagy dohány kiskereskedelmi-ellátónál a dohány bekerülési értéke (500 M Ft-ot meg nem 
haladó nettó árbevételű vállalkozónak nem kell kitölteni!)

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!

0 Ft

0 Ft

Az 1. sorból a Htv. 39. §-ának (7) bekezdése szerinti földgázpiaci és villamosenergia piaci ügyletek elszámolása 
érdekében vásárolt és továbbértékesített, a számvitelről szóló törvény szerinti eladott áruk beszerzési értékeként 
elszámolt földgáz és villamosenergia beszerzési értéke                                                                        ( 500 M Ft-ot 
meg nem haladó nettó árbevételű vállalkozónak nem kell kitölteni! )

Az eladott áruk beszerzési értéke és a közvetített szolgáltatások értéke figyelembe vehető együttes összege, 
kapcsolt vállalkozások adóalapja

DEMO

Adószáma:

Közvetített szolgáltatások értéke összesen:

Adóazonosító jele:

II. A Htv. 39. § (6) bekezdésének hatálya alá nem tartozó vállalkozás esetén  (forintban)

I. Adóalany

DEMO FELHASZNÁLÓ!REGISZTRÁCIÓ SZÜKSÉGES.

a Htv.39.§ (6) bekezdése szerinti kapcsolt vállalkozás tagja    

Az adóalany neve, cégneve:

"E" jel ű betétlap lap

iparűzési adóbevalláshoz
területén folytatott állandó jellegű iparűzési tevékenység utáni adókötelezettségről szóló helyi



2016 . évben kezdődő adóévről a/az  illetékességi területén 

II. Alkalmazott adóalap megosztás módszere:
1. Személyi jellegű ráfordítással arányos megosztás 5. A Htv. 3. számú melléklet 2.3 pontja szerinti megosztás

2. Eszközérték arányos megosztás 6. A Htv. 3. számú melléklet 2.4.1 pontja szerinti megosztás

3. A Htv. 3. számú melléklet 2.1 pontja szerinti megosztás 7. A Htv. 3. számú melléklet 2.4.2 pontja szerinti megosztás

4. A Htv. 3. számú melléklet 2.2. pontja szerinti megosztás

kWh vagy 
ezer m3

kWh vagy 
ezer m3

db

db

db

db

db

db
Készítette: DEMÓ FELHASZNÁLÓ. KÉREM, REGISZTRÁLJA!

2017 év 5 hó 20 nap

0
0

0

0  E L L E N Ő R Z Ö T T #ÉRTÉK! 0

0 Ft

0 Ft

7. Villamos energia elosztó hálózati engedélyes és földgázelosztói engedélyes esetén az összes végső 
fogyasztónak továbbított villamosenergia vagy földgáz mennyisége 0

0 Ft

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

0 Ft
3. A vállalkozásnak az adóévben a székhely, telephely szerinti településekhez tartozó - a Htv. 
melléklete szerinti - összes eszközérték összege

0 Ft

6. Az 5. sorból egyetemes szolgáltató, villamosenergia- vagy földgázkereskedő villamosenergia vagy 
földgáz végső fogyasztók részére történő értékesítésből származó az önkormányzat illetékességi 
területére jutó számviteli törvény szerinti nettó árbevétele

0 Ft

0 Ft

5. Egyetemes szolgáltató, villamosenergia- vagy földgázkereskedő villamosenergia vagy földgáz végső 
fogyasztók részére történő értékesítésből származó összes számviteli törvény szerinti nettó árbevétele

9. Az építőipari tevékenységből [Htv. 52. § 24.] származó, számviteli törvény szerinti értéke- sítés 
nettó árbevétele és az adóév utolsó napján fennálló, építőipari tevékenységgel összefüggés- ben 
készletre vett befejezetlen termelés, félkésztermék, késztermék értéke együttes összege

folytatott állandó jellegű iparűzési tevékenység utáni adókötelezettségről szóló helyi
iparűzési adóbevalláshoz

A Vállalkozási szintű adóalap megosztása

III Megosztás

DEMO

1. A vállalkozás által az adóévben - a Htv. melléklete szerint - figyelembeveendő összes személyi 
jellegű ráfordítás összege 0 Ft

0
14. A 13. sorból az önkormányzat illetékességi területén található vezetékes szolgáltatási helyeinek 
száma

16. A 15. sorból az önormányzat illetékességi területén található számlázási cím szerinti vezeték 
nélküli távközlési tevékenységet igénybe vevő előfizetők száma 0

0

"F" jel ű betétlap lap

I. Adóalany

DEMO FELHASZNÁLÓ!REGISZTRÁCIÓ SZÜKSÉGES.

0

13. A vezetékes távközlési tevékenységet végző vállalkozó vezetékes távközlési tevékenység 
szolgáltatási helyeinek száma 0

11. A vezeték nélküli távközlési tevékenységet végző vállalkozó távközlési szolgáltatást igénybe vevő 
előfizetőinek száma

15. A vezetékes távközlési tevékenységet végző vállalkozó vezeték nélküli távközlési szolgáltatást 
igénybe vevő előfizetőinek száma 0

Veresegyház

 az adózó vagy képviselője (meghatalmazottja) aláírása

12. A 11. sorból az önkormányzat illetékességi területén található számlázási cím szerinti vezeték 
nélküli távközlési tevékenységet igénybe vevő előfizetők száma

2. Az 1. sorból az önkormányzat illetékességi területén foglalkoztatottak után az adóévben - a Htv. 
melléklete szerint - figyelembeveendő személyi jellegű ráfordítás összege 

8.A 7. sorból villamos energia elosztó hálózati engedélyes és földgázelosztói engedélyes esetén az 
önkormányzat illetékességi területén lévő végső fogyasz- tónak továbbított villamosenergia vagy 
földgáz mennyisége 0

Adóazonosító jele :
Adószáma:

Az adóalany neve, cégneve:

4. A 3. sorból az önkormányzat illetékességi területén figyelembeveendő - a Htv. melléklete szerinti - 
eszközérték összege



 illetékességi területén folytatott  

1. Nyilatkozom, hogy más adóhatóságnál nincs fennálló adótartozásom

kötelezettségre kívánom felhasználni

6. A túlfizetés teljes összegének visszatérítését kérem

Sorszám
Intézmény által 

alkalmazott 
ügyfélazonosító szám 

1.

2.

3.

4.

5.

év 5 hó 20 nap0

0

0 E L L E N Ő R Z Ö T T

Felelősségem tudatában kijelentem, hogy a nyilatkozatban közölt adatok a valóságnak megfelelnek.

Veresegyház 2017

forintot kérek más adónemben/hatóságnál nyilvántartott lejárt esedékességű köztartozásra átvezetni, a fennmaradó összeget később esedékes iparűzési adó fizetési

  az adózó vagy képviselője (meghatalmazottja) aláírása

   Bankszámlával nem rendelkező adózó postacíme:

Köztartozáshoz tartozó pénzintézeti 
számlaszám

a fennmaradó összeget később esedékes iparűzési adó fizetési kötelezettségre kívánom felhasználni

Köztartozást nyilvántartó intézmény 
megnevezése

Összeg ( Ft )

„G” jel ű betétlap

1. Az adóalany neve (cégneve):DEMO FELHASZNÁLÓ!REGISZTRÁCIÓ SZÜKSÉGES.

2. A túlfizetés összegét később esedékes iparűzési adó fizetési kötelezettségre kívánom felhasználni 

II. Nyilatkozat

DEMO

forintot kérek visszatéríteni , a fennmaradó összeget később esedékes iparűzési adó fizetési kötelezettségre kívánom felhasználni

forintot kérek visszatéríteni ,

III. Más adónemben, hatóságnál nyilvántartott lejárt esedékességű köztartozásra átvezetendő összegek

5. A túlfizetés összegéből

Köztartozás fajtája

forintot kérek más adónemben/hatóságnál nyilvántartott lejárt esedékességű köztartozásra átvezetni,

3. A túlfizetés visszautalására szolgáló pénzforgalmi számlaszám:

2. Adószáma, adóazonosító jele:

4. A túlfizetés összegéből

1

állandó jellegű iparűzési tevékenység utáni adókötelezettségről szóló helyi iparűzési adóbevalláshoz

I. Az adóalany:

3. A túlfizetés összegéből

. évben kezdődő adóévről a/az

Nyilatkozat túlfizetésről

2016



2016 . évben kezdődő adóévről a/az illetékességi 

Az adatokat forintban 
kell megadni

1.
0 Ft

2. 0 Ft

3. 0 Ft

4.
0 Ft

5. 0 Ft

6.
0 Ft

7.

0 Ft

8. 0 Ft

9. 0 Ft

Készítette: DEMÓ FELHASZNÁLÓ. KÉREM, REGISZTRÁLJA!

2017 év 5 hó 20 nap

0
0

0

0  E L L E N Ő R Z Ö T T #ÉRTÉK! 0

 az adózó vagy képviselője (meghatalmazottja) aláírása

Fedezeti ügyletek veszteségének/nyereségének 
nyereségjellegű különbözete

Alapügyletek (fedezett tételek) 
nyereségének/veszteségének nyereségjellegű különbözete

Veresegyház

Fizetett kamatok és kamatjellegű ráfordítások

Pénzügyi lízinge adott eszköz után elszámolt elábé

I. Adóalany

Az adóhatóság tölti 
ki!

Kapott kamatot és kamatjellegű bevételek

A Htv. szerinti - vállalkozási szintű - éves nettó 
árbevétel (2+3+4+5+6+7-8-9)

Az adóalany neve, cégneve:

DEMO FELHASZNÁLÓ!REGISZTRÁCIÓ SZÜKSÉGES.
Adószáma:
Adóazonosító jele:

II. Nettó árbevétel

Befektetési szolgáltatás bevétele

Nem pénzügyi és befektetési szolgáltatás nettó 
árbevétele

Egyéb pénzügyi szolgáltatás bevételei

"B" jel ű betétlap lap

területén folytatott állandó jellegű iparűzési tevékenység utáni adókötelezettségről szóló helyi
iparűzési adóbevalláshoz

DEMO

Hitelintézetek és pénzügyi vállalkozások nettó árbevételének a kiszámítása



2016. évben kezdődő adóévről a/az illetékességi 

1.
0 Ft

2.
3.
4.

5.

6.

7.

8.
Készítette: DEMÓ FELHASZNÁLÓ. KÉREM, REGISZTRÁLJA!

2017 év 5 hó 20 nap

0
0
0

0

0  E L L E N Ő R Z Ö T T #ÉRTÉK! 0

Nettó működési költségek

 az adózó vagy képviselője (meghatalmazottja) aláírása

Alapügyletek (fedezett tételek)  
nyereségének/veszteségének nyereségjellegű különbözete 
Nem biztosítási tevékenység bevétele, befektetések nettó 
árbevétele, a Htv. 52.§ 22. C) alponjta szerint egyéb 
növelő tételek

Veresegyház

Htv. 52.§ 22. C) alpontjában foglalt csökkentések

I. Adóalany

Adóazonosító jele:

II. Nettó árbevétel

Biztosítástechnikai eredmény

A Htv. szerinti - vállalkozási szintű - éves nettó 
árbevétel ((2+3+4+5+6+7)-8)

Fedezeti ügyletek nyereségének/veszteségének 
nyereségjellegű különbözete

Befektetésekből származó biztosítástechnikai 
ráfordítások (csak életbiztosítási ágnál) és az egyéb 
biztosítás-technikai ráfordítások együttes összege

DEMO

"C" jel ű betétlap lap

területén folytatott állandó jellegű iparűzési tevékenység utáni adókötelezettségről szóló helyi
iparűzési adóbevalláshoz

Biztosítók nettó árbevételének a kiszámítása

Az adóalany neve, cégneve:
DEMO FELHASZNÁLÓ!REGISZTRÁCIÓ SZÜKSÉGES.
Adószáma:

Az adóhatóság tölti 
ki!



 illetékességi területén folytatott  

év 5 hó 20 nap

I. Az adóalany:

. évben kezdődő adóévről a/az DEMO

Önellenőrzési pótlék bevallása

„H” jel ű betétlap
2016

1. Az adóalany neve (cégneve):DEMO FELHASZNÁLÓ!REGISZTRÁCIÓ SZÜKSÉGES.

állandó jellegű iparűzési tevékenység utáni adókötelezettségről szóló helyi iparűzési adóbevalláshoz

Adóalap változása ( +.- ) Adóösszeg változása (+, -) Az önellenőrzési pótlék alapja Az önellenőrzési pótlék összege

2. Adószáma, adóazonosító jele:

Veresegyház 2017

  az adózó vagy képviselője (meghatalmazottja) aláírása

Felelősségem tudatában kijelentem, hogy a nyilatkozatban közölt adatok a valóságnak megfelelnek.



2016. évben kezdődő adóévről a/az  illetékességi 

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

9.
10.
11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.
18.

19.
20.
21.

22.

23.

Üzletág-átruházás esetén az átadott eszközök kötelezettségekkel csökkentett értékét 
meghaladó ellenérték: 

Adóazonosító jele:

0 Ft
0 Ft

Bevételt keletkeztető ügyletekhez kapcsolódó fedezeti ügylet bevételcsökkentő hatása: 
Pénzügyi lízing esetén a lízingbe adónál a lízing-futamidő kezdetekor megjelenített 
követelés kezdeti közvetlen költségeket nem tartalmazó ellenértéke: 

Az adóhatósággal elszámolt jövedéki adó, regisztrációs adó, energiaadó és az alkoholos 
italt terhelő népegészségügyi termékadó összege,

Nem a szokásos tevékenység keretében keletkezett áruértékesítés, szolgáltatásnyújtás 
árbevétele: 

0 Ft

Az IAS 18 standard 11. bekezdés alapján bevételt csökkentő kamat: 

A Htv. 52. § 40. pontja szerinti közvetített szolgáltatásnak megfelelő ügylet keretében 
közvetített szolgáltatás bekerülési értéke: 
Saját név alatt történt bizományosi áruértékesítés számviteli törvény szerinti bekerülési 
értéke: 

I. Adóalany
Az adóalany neve, cégneve:
DEMO FELHASZNÁLÓ!REGISZTRÁCIÓ SZÜKSÉGES.
Adószáma:

"I" jel ű betétlap lap

területén folytatott állandó jellegű iparűzési tevékenység utáni adókötelezettségről szóló helyi
iparűzési adóbevalláshoz

éves beszámolóját az IFRS-ek alapján készítő vállalkozó részére

DEMO

Bevételt nem eredményező csere keretében elcserélt áru, szolgáltatás értéke: 

II. Nettó árbevétel                                                                                                    (forintban)
II/1. A Htv. 40/C. §-a szerinti nettó árbevétel 

Megszűnt tevékenységből származó árbevétel: 

Sztv. szerint – nem számlázott – utólag adott (fizetendő) szerződés szerinti engedmény: 

Nettó árbevétel [2+7+8+9+10+11+12+13+14+15+16+17 +18-19-20-21-22-23]: 

Az IAS 11 standard alapján a bevételt csökkentő kötbér: 

A társasági adóról és osztalékadóról szóló törvény szerinti jogdíjbevétel

Bevétel [3+4+5+6]: 
Áruértékesítésből, szolgáltatásnyújtásból, jogdíjból származó árbevétel: 
Beruházási szerződés alapján való szolgáltatás-nyújtásból származó árbevétel: 
Más standardok által az IAS 18 szerinti árbevételként elszámolni rendelt tételek: 

Operatív lízingből származó árbevétel: 
A Htv. 40/C. §-a (1) bekezdés a)-d) vagy az a), e) és g)-j) pontok szerinti ügyletről 
kiállított számla szerinti, az IFRS-ek szerint árbevételnek nem minősülő ellenérték

Felszolgálási díj árbevétele

Saját használatú ingatlan vagy befektetési célú ingatlan eladásából származó árbevétel

21.1. A 21. sorból regisztrációs adó:

21.3  A 21. sorból az alkoholos italt terhelő népegészségügyi termékadó:

Bevetélt keletkeztető ügyletekhez kapcsolódó fedezeti ügylet bevételnövelő hatása 

21.2. A 21. sorból energiaadó:



1.
2.
3.

4.

5.

6.

7.
8.

9.
10.

1.
2.
3.

4.

5.

6.

7.
8.

9.
10.

11.

12.

1.
2.
3.

4.

5.

6.

7.

8.

II/1. A Htv. 40/C. §-a szerinti nettó árbevétel 

Pénzügyi lízing esetén a lízingbe adónál a lízingfutamidő kezdetekor megjelenített 
követelés kezdeti közvetlen költségeket nem tartalmazó ellenértéke

Az IAS 32 szerinti pénzügyi instrumentum értékesítésével elért nyereség, 
nyereségjellegű különbözet

A nyújtott szolgáltatások után az IAS 18 szerint elszámolt bevétel

Nettó árbevétel [2+3+4+5+6+7+8-9-10]: 

A kamatbevétel csökkentéseként az IFRS-ek alapján elszámolt ráfordítások

0 Ft

Operatív lízingből származó árbevétel

Az adóalany által ráfordításként elszámolt kamat 

Kapott kamatok és kamatjellegű bevételek: 

Az adóalany nem szokásos tevékenysége során elszámolt bevétel, egyéb bevétel

II/3. A Htv. 40/E. §-a szerinti nettó árbevétel

Kapott kamatok és kamatjellegű bevételek: 
Nettó árbevétel [2+3+4+5+6+7+8+9-10-11-12]: 0 Ft

Pénzügyi lízingbe adott, kereskedelmi árunak nem minősülő eszköz könyv szerinti értéke

A kamatbevétel csökkentéseként az üzleti évben elszámolt fizetett, fizetendő díjak, 
jutalékok összegével: 

Az IAS 32 szerinti pénzügyi instrumentum értékesítésével elért nyereség, 
nyereségjellegű különbözet összege: 

Operatív lízingből származó árbevétel: 

Pénzügyi lízing esetén a lízingbe adónál a lízing-futamidő kezdetekor megjelenített 
követelés kezdeti közvetlen költségeket nem tartalmazó ellenértéke: 

A nyújtott szolgáltatások után az IAS 18 szerint elszámolt bevétel (kapott, járó díjak, 
jutalékok összege): 

Díjbevétel:

Az adóalany által ráfordításként elszámolt kamat

Az adóalany nem szokásos tevékenysége során elszámolt bevétel, egyéb bevétel

Pénzügyi lízingbe adott, kereskedelmi árunak nem minősülő eszköz könyv szerinti értéke

A biztosítási szerződés szerinti szolgáltatások teljesítése során elszámolt ráfordítás

III. Eladott áruk beszerzési értéke                                                                                   (forintban)

A 7. és 6. sorból az az érték, melyet az adózó az adóévet megelőző éven már elábéként 
figyelembe

Eladott áruk beszerzési értéke [2+3+4+5+6+7-8]: 0 Ft
Kereskedelmi áruk értékesítéskor nyilvántartott könyv szerinti értéke

Pénzügyi lízingbe adott, kereskedelmi árunak nem minősülő eszköz könyv szerinti értéke

A beszerzési érték meghatározásánál figyelembe vett, nem számlázott kereskedelmi 
engedmények összege

Bevételt nem eredményező cserébe adott készlet könyv szerinti értéke

A Htv. 40/C.§ (2) bekezdésének e) pontja alapján bevételnövelő tételként figyelembe 
vett értékesítés esetén az értékesített áru könyv szerinti értéke

Nem szokásos tevékenység keretében értékesített kereskedelmi áru értéke



1.

2.

3.

4.

1.

2.

3.

1.

2.

3.

Készítette: DEMÓ FELHASZNÁLÓ. KÉREM, REGISZTRÁLJA!

2017 év 5 hó 20 nap

0

0  E L L E N Ő R Z Ö T T #ÉRTÉK! 0

 az adózó vagy képviselője (meghatalmazottja) aláírása

Veresegyház

0 Ft

Az áttérési különbözet összege [1-2] (+,-): 0 Ft

0 Ft

2.2.A Htv. 40/J. § (1) bekezdés b) pont bb) alpont szerinti különbözet: 

2.1. A Htv. 40/J. § (1) bekezdés b) pont ba) alpont szerinti különbözet:

A Htv. 40/J. § (1) bekezdés b) pont szerinti különbözet: 

0 Ft

1.3. Htv. 40/J. § (1) bekezdés a) pont ab) alpont szerinti áttérési különbözet: 

1.2. Htv. 40/J. § (1) bekezdés a) pont aa) alpont szerinti áttérési különbözet:

0 Ft

VI. Áttérési különbözet                                                                                               (forintban) 

A Htv. 40/J. § (1) bekezdés a) pont szerinti áttérési különbözet:  

A Htv. 40/C. § (2) bekezdés e) pontja alapján bevételnövelő tételként figyelembe vett 
szolgáltatásnyújtás esetén a közvetített szolgáltatás könyv szerinti értéke: 

Közvetített szolgáltatások értéke [1+2]: 

A Htv. 40/G. § (23 bekezdés szerinti csökkentő tételek

V. Közvetített szolgáltatások értéke                                                                            (forintban) 

Az IFRS-ek szerint nem ügynökként közvetített szolgáltatások értéke:

Anyagköltség (1+2-3)

A Htv. 40/G. § (2) bekezdés szerinti növel� tétetek

IV. Anyagköltség                                                                                                          (forintban)

Az anyag üzleti évben ráfordításként elszámolt felhasználáskori könyv szerinti értéke



2016. évben kezdődő adóévről a/az  illetékességi 

2. Adószáma: 

1. Adóalany neve: 

2. Adóazonosító jele:   

3. Aláírása (törvényes képviselőjének aláírása): 

1. Adóalany neve: 

2. Adóazonosító jele:   

3. Aláírása (törvényes képviselőjének aláírása): 

1. Adóalany neve: 

2. Adóazonosító jele:   

3. Aláírása (törvényes képviselőjének aláírása): 

1. Adóalany neve: 

2. Adóazonosító jele:   

3. Aláírása (törvényes képviselőjének aláírása): 

Készítette: DEMÓ FELHASZNÁLÓ. KÉREM, REGISZTRÁLJA!

2017 év 5 hó 20 nap

0  E L L E N Ő R Z Ö T T #ÉRTÉK! 0

1. Adószámmal rendelkező, családi gazdálkodó adóalany neve:  

I. Nyilatkozat

a közös őstermelői igazolvánnyal rendelkező adóalanyok és családi gazdaság adóalany
tagjainak nyilatkozata

Alulírott II. pont szerinti adóalanyok kijelentjük, hogy közös  őstermelői tevékenység keretében, családi gazdaságban 
végzett adóévi állandó jellegű iparűzési adókötelezettségről kizárólag az adószámmal rendelkező adóalany, családi 
gazdálkodó adóalany nyújt be bevallást.                                                      Oldalszám : __/__ 

II. Adóalanyok adatai

"J" jel ű betétlap lap

területén folytatott állandó jellegű iparűzési tevékenység utáni adókötelezettségről szóló helyi
iparűzési adóbevalláshoz

DEMO

 az adózó vagy képviselője (meghatalmazottja) aláírása

*4-nél több adóalany esetén egy másik „J” jel  lapot is ki kell tölteni! 

Veresegyház


