
Önkormányzat illetékességi területén

Önellenőrzés esedékessége:
1.1.
1.2.
1.3.
1.4.
1.5.
1.6.
1.7.
1.8.

év hó év hó napig

III.
3.1.
3.2.
3.3.
3.4.
3.5.
3.6.

3.7.
3.8.
3.9.
3.10.
3.11.
3.12.

IV. Bevallásban szereplő betétlapok

A B C D E F G

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

ideje:

4. Adóazonosító jele: 00000000-0-00

  telefonszáma: e-mail címe:
VI. Az adó alapjának egyszerűsített meghatározási módját választók nyilatkozata

0
0

H E L Y I    I P A R Ű Z É S I    A D Ó B E V A L L Á S
2010. adóévben a/az  Alsónémedi

folytatott állandó jellegű iparűzési tevékenység utáni adókötelezettségről

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

I. Bevallás jellege
Éves bevallás
Záró bevallás
Előtársasági bevallás
Naptári évtől eltérő üzleti évet választó adózó bevallása
Évközben kezdő adózó bevallása
Naptári évtől eltérő üzleti évet választó adózó áttérésének évéről készült évközi bevallása
A személyi jövedelemadóról szóló törvény szerint mezőgazdasági őstermelő bevallása
A Htv. 37. § (2) b.) pontja alapján állandó jellegű iparűzési tevékenységgé váló 
tevékenység után benyújtott bevallás

II. Bevallott időszak

2010 naptól

A záró bevallás benyújtásának oka: (A megfelelő négyzetbe tegyen egy x-et)
Felszámolás
Végelszámolás
Átalakulás
A tevékenység saját elhatározásból történő megszüntetése
Hatósági megszüntetés
Előtársaságként működő társaság cégbejegyzés iránti kérelmét elutasították
vagy kérelmét a bejegyzés előtt visszavonta
Székhely áthelyezése
Telephely megszüntetése
Egyszerűsített vállalkozói adó alanyiság megszüntetése

A település önkormányzat adórendeletének hatályon kívül helyezése
Egyéni vállalkozói tevékenység szüneteltetése

Egyéb

1.Az adóalany neve (cégneve):

2. Születési helye:

3.Anyja neve:
Adószáma:

5.Statisztikai számjele:
6.Pénzintézeti számlaszáma
7.Székhelye,lakóhelye:

  Telephelye:
8.Levelezési címe:

9.A kitöltő neve:

4.  A 2011. adóévre, mint az egyszerűsített vállalkozói adó alanya az adóalap egyszerűsített 
megállapítási módját választom.

2.b  A 2011. adóévre az adóalap egyszerűsített megállapítási módját választom. (egyéb)
3.  A 2010. adóévre, mint az egyszerűsített vállalkozói adó alanya az adóalap egyszerűsített 
megállapítási módját választom/választottam.

1.a  A 2010. adóévre az adóalap egyszerűsített megállapítási módját választom/ választottam.(átalányadó)

1.b  A 2010. adóévre az adóalap egyszerűsített megállapítási módját választom/ választottam. (egyéb)

2.a  A 2011. adóévre az adóalap egyszerűsített megállapítási módját választom. (átalányadó)



VII.

1. 0 Ft

2.

3.

4.

5.

6.

7. 0 Ft
8.

9.

10.

11. 0 Ft

12. 0 Ft

13. 0 Ft
14. 0 Ft
15. 0 Ft
16. 0 Ft

17.
0 Ft

18.
0 Ft

19. 0 Ft
20.

21.

22. Különbözet [19 - (20 + 21)] 0 Ft

23. 0 Ft
VIII.

2011-07-01 naptól 2012-06-30 napig
Esedékesség Összeg

2011-09-15 nap 0 Ft

2012-03-15 nap 0 Ft

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

2011 év hó nap
Centex Kft.                        

0

1. A jelen bevallást ellenjegyzem

2. Adótanácsadó, adószakértő vagy okleveles adószakértő neve:

3. Adóazonosító száma:

4.Bizonyítvány/ igazolvány száma:

0
0

Alapkutatás, alkalmazott kutatás, kísérleti fejlesztés adóévben elszámolt közvetlen költsége

Az adó
Az adatokat Ft.-ban 

kell megadni

A 3. sorból az alvállalkozói teljesítmények értéke

Az adóhatóság tölti 
ki

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

Eladott áruk beszerzési értéke

Közvetített szolgáltatások értéke

Htv. Szerinti - vállalkozási szintű - adóalap   [1-(2+3+5+6)]  

Anyagköltség

A foglalkoztatás növeléséhez kapcsolódó adóalap-mentesség
Külföldön létesített telephelyen végzett tevékenységre jutó adóalap 
mentessége

A fogl. csökkentéséhez kapcsolódó adóalap-növekmény
Mentességekkel csökkentett Htv. Szerinti - a vállalkozási szintű -
adóalap    [7-8-9+10]

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

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

Az önkormányzati rendelet szerinti adóköteles adóalap(11-12)

Adóalapra jutó iparűzési adó összege 14. sor × 1,90%

Önkormányzati döntés szerinti adókedvezmény (Htv. 39/C §-a szerint
Az ideiglenes jellegű iparűzési tevékenység után az adóévben 
megfizetett és az önkormányzatnál levonható adóátalány összege

Kommunális beruházás miatt magánszemély által levonható 
kedvezmény összege  (1995.évi  XCVIII .Tv. 10.§(2)bek. alapján)

Iparűzési adófizetési kötelezettség [15-(16+17+18)]

Adóelőlegre befizetett összeg

Feltöltési kötelezettség miatt befizetett összeg

2.Első előlegrészlet
(VII pont 19. sorában szereplő összeg csökkentve a 2011. március 16.-án fizetendő előleggel)

3.A második előlegrészlet

Jelölje X-szel, ha az meghatalmazott és a maghatalmazását csatolta

(VII. pont 19. sorában szereplő összeg fele)

Alsónémedi

Jelölje X-szel, ha az aláíró adóhatósághoz bejelentett pénzügyi képviselő

    az adózó vagy képviselője (meghatalmazottja) cégszerű aláírása

Jelölje X-szel, ha az adóhatósághoz bejelentett, a bevallás aláírására 
jogosult állandó meghatalmazott

Adóelőleg bevallása

1. Előlegfizetési időszak

 Az önkormányzatra jutó adóátalány összege:



A

2010. adóévről Alsónémedi Önkormányzat illetékességi területén folytatott 

Az adatokat forintban 
kell megadni

1.
0 Ft

2.

3.

4.

5.

6.

2011 év hó nap

0
0
0

Vállalkozók nettó árbevételének a kiszámítása

állandó jellegű iparűzési tevékenység utáni adókötelezettségről szóló helyi
iparűzési adóbevalláshoz kapcsolódó

"A" jelű kiegészítő lap

I. Adóalany
Az adózó neve, cégneve:

0
Adószáma: 000000-0-00
Adóazonosító jele (vagy technikai száma):

II. Nettó árbevétel Az adóhatóság 
tölti ki!

A Htv. szerinti - vállalkozási szintű - éves nettó 
árbevétel (2-3-4-5-6)
A számviteli törvény szerinti nettó árbevétel (EVA 
hatálya alá tartozók esetén Eva alapja, Átalányadózók 
esetén átalányadó alapja)

Társasági adóról és az osztalékadóról szóló törvény 
szerinti jogdíjból származó, árbevételként elszámolt 
ellenérték
Egyéb szolgáltatások értékeként, illetve egyéb 
ráfordítások között kimutatott jövedéki adó összege

Egyéb ráfordítások között kimutatott regisztrációs adó, 
energia adó összege

Alsónémedi

 az adózó vagy képviselője (meghatalmazottja) cégszerű aláírása

Felszolgálási díj árbevétele



F

2010. adóévről Alsónémedi Önkormányzat illetékességi területén folytatott 

II. Alkalmazott adóalap megosztás módszere:

1. Személyi jellegű ráfordítással arányos
2. Eszközérték arányos
3. Személyi jellegű ráfordítás és eszközérték arányos együtt
4. A Htv. 3. számú melléklet 2.2. pontja szerinti megosztás

kWh vagy 
ezer m3

kWh vagy 
ezer m3

2011 év 0 hó 0 nap

0
0

A Vállalkozási szintű adóalap megosztása

állandó jellegű iparűzési tevékenység utáni adókötelezettségről szóló helyi
iparűzési adóbevalláshoz kapcsolódó

"F" jelű kiegészítő lap
I. Adóalany
Az adóalany neve, cégneve:

0
Adószáma: 00000000-0-00
Adóazonosító jele (vagy technikai száma):

III Megosztás Az adatokat forintban kell 
megadni

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

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

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

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

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

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

7. Villamos energia elosztó hálózati engedélyes és földgázelosztói 
engedélyes esetén az összes végső fogyasztónak továbbított 
villamosenergia vagy földgáz mennyisége (kWh vagy ezer m3)

8.A 7. sorból villamos energia elosztó hálózati engedélyes és 
földgázelosztói engedélyes esetén az önkormányzat illetékességi területén 
lévő végső fogyasztónak továbbított villamosenergia vagy földgáz 
mennyisége (kWh vagy ezer m3)

Alsónémedi

 az adózó vagy képviselője (meghatalmazottja) cégszerű  aláírása



adóévről Önkormányzat illetékességi területén folytatott állandó jellegű iparűzési 

kötelezettségre kívánom felhasználni

5. A túlfizetés teljes összegének visszatérítését kérem

Sorszám

Intézmény által 
alkalmazott 

ügyfélazonosító szám 

1.

2.

3.

4.

5.

év hó nap

G

NYILATKOZAT TÚLFIZETÉSRŐL

2010. Alsónémedi

tevékenység utáni adókötelezettségről szóló helyi iparűzési adóbevalláshoz kapcsolódó "G" jelű kiegészítő lap

I. Az adóalany:

1. Az adóalany neve (cégneve): 0

2. Adószáma, adóazonosító jele: 00000000-0-00

II. Nyilatkozat

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

2. A túlfizetés összegéből forintot kérek visszatéríteni , a fennmaradó összeget később esedékes iparűzési adó fizetési kötelezettségre kívánom felhasználni

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

a fennmaradó összeget később esedékes iparűzési adó fizetési kötelezettségre kívánom felhasználni

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

3. A túlfizetés összegéből forintot kérek visszatéríteni ,

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

Köztartozást nyilvántartó intézmény 
megnevezése

Köztartozás fajtája Összeg ( Ft )
Köztartozáshoz tartozó pénzintézeti 

számlaszám

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

Alsónémedi 2011

  az adózó vagy képviselője (meghatalmazottja) cégszerű aláírása



J

2010. adóévről Alsónémedi Önkormányzat illetékességi területén folytatott 

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

2011 év hó nap

Átvezetési kérelem

iparűzési tevékenység utáni adókötelezettségről szóló helyi iparűzési adóbevalláshoz kapcsolódó

"J" jelű kiegészítő lap

I. Adóalany
Az adóalany neve, cégneve:

0
Adószáma: 00000000-0-00
Adóazonosító jele (vagy technikai száma):

A fennálló iparűzési adótúlfizetésből visszatéríthető összeget az alábbi adónemekre és összegben 
kívánom átvezetni:

Iparűzési adó számláról elvezetendő összeg összesen:
0 Ft

Jóváírandó adónem megnevezése Jóváírandó összeg (Forintban)

Alsónémedi

 az adózó vagy képviselője (meghatalmazottja) aláírása



20… adóévről Alsónémedi Önkormányzat illetékességi területén folytatott 

Az önellenőrzésre az alábbi ok miatt került sor:

2011 év hó nap

Önellenőrzési jegyzőkönyv

iparűzési tevékenység utáni adókötelezettségről szóló helyi iparűzési adóbevalláshoz kapcsolódó

I. Adóalany
Az adóalany neve, cégneve:

0
Adószáma: 00000000-0-00
Adóazonosító jele (vagy technikai száma):

A adóalap megállapítása és megosztása számítási hiba miatt tévesen kerül meghatározásra. 

A feltárás napja: ##############################
Az önellenőrzés esedékessége: 1900.01.00
Eredetileg bevallott kötelezettség: 0 Ft
Önellenőrzéssel bevallott összeg: 0 Ft
Önellenőrzés eredménye: ( + növekedés/ - csökkenés) 0 Ft
Önellenőrzési pótlék alapja: 0 Ft
Önellenőrzési pótlék összege: 0 Ft

Alsónémedi

 az adózó vagy képviselője (meghatalmazottja) aláírása



H

2010. adóévről Alsónémedi Önkormányzat illetékességi területén folytatott 

Az adatokat forintban 
kell megadni

0 Ft

2011 év 0 hó 0 nap

Alvállalkozói teljesítések részletezése

iparűzési tevékenység utáni adókötelezettségről szóló helyi iparűzési adóbevalláshoz kapcsolódó

"H" jelű kiegészítő lap

I. Adóalany
Az adóalany neve, cégneve: 00000000-0-00
Adószáma: 00000000-0-00
Technikai száma, adóazonosító jele:

Alvállalkozó neve, címe
Az adóhatóság tölti 

ki!

Alvállalkozói teljesítések összesen:

Alsónémedi

 az adózó vagy képviselője (meghatalmazottja) aláírása
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HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ

BEVALLÁS 
A bevallás sárgával jelölt mezőit 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 lapjain csak a sárgával jelzett mezőkbe írhat ( tehet X-t).

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. 

1., ADÓMENTESSÉGEK:

2., ADÓ MÉRTÉKE 2010 - BEN 1,9 %
2011 - BEN 1,9 %

Helyi iparűzési adó számlaszáma:

Iparűzési adó számla: 10402881-50515153-52531058

3., A BEVALLÁS BENYÚJTÁSÁNAK HATÁRIDEJE: 2011. MÁJUS 31.

összegét (elszámolási különbözet),valamint a kezdő vállalkozásoknak a keletkezett adó összegét.
A bankszámlával rendelkező vállalkozóknak az adókötelezettségüket átutalással kell teljesíteni.

4., Az iparűzési adó I. félévi befizetésének határideje: 2011. március 16.ideje: 2010. március 16.

Ügyfélfogadási ideje: 

Hétfőn 8,00 - 17,30 

Szerdán 8,00 - 16,00 

Pénteken 8,00 - 12,00 

További tájékoztatás:  www.alsonemedi.hu

Alsónémedi Nagyközség Önkormányzat 
Polgármesteri Hivatalának 
Adóhatósága 
2351 Alsónémedi, Fő u 58. 
telefonszáma: 06 29 337-101 /19 mellék 

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

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

info@centex.hu Ha a programban számszaki hibát találna,

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

Tel.: 06-30-486-1779 Köszönettel: fejlesztők

Megrendelhető: Ip bevall megosztás számítás 2-20 telephely excel könyvelői verzió
Mérleg+ önkitöltő kieg m. mutatószámokkal excel+word

Alsónémedi Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 3/2009. (03.05.) sz. önkormányzati 
rendeletének 12.§ /1/ bekezdése értelmében mentes a helyi iparűzési adó alól az az adóalany, akinek a 
vállalkozási szintű adóalapja a 750 ezer Ft-ot nem haladja meg. 


