
Bakonyszentkirályi Közös Önkormányzati Hivatal              

                   
                                             

 

BEVALLÁS  

a helyi iparűzési adóelőleg kiegészítéséről  

állandó jellegű iparűzési tevékenység esetén 

 20... adóévben a/az  Bakonyszentkirály község önkormányzat illetékességi területén folytatott 

tevékenység utáni adókötelezettségről  

(Benyújtandó a székhely, telephely fekvése szerinti települési önkormányzat, fővárosban a fővárosi 

önkormányzat adóhatóságához.) 

  

 I. Adóalany 

 1. Adóalany cégneve: 

__________________________________________________________________________________ 

 2.Adószáma: - -  

 3. Székhelye:    

______________________________________________________________________________ 

város/község 

  _________________________________________ közterület ____________ közterület jelleg 

________ hsz. ___ ép. ___ lh. ___ em. ___ ajtó 

 4. Bevallást kitöltő neve:________________________________________, telefonszáma/e-mail 

címe:__________________________________ 

  

II. Adóelőleg-kiegészítés bevallása 

 Az önkormányzatot megillető, az adóév utolsó hónapjának 20. napjáig fizetendő adóelőleg-

kiegészítés:  .  .  .  .  , (Ft) 

 

 III. Felelősségem tudatában kijelentem, hogy a bevallásban közölt adatok a valóságnak 

megfelelnek. 

 

_______________________ 

helység 

  

év 

  

hó

 

nap 

 ______________________________________ 

az adózó vagy képviselője (meghatalmazottja) 

aláírása 

 1. A jelen adóbevallást ellenjegyzem: 

_________________________________ 

Jelölje X-szel, ha az adóhatósághoz bejelentett, 

a bevallás aláírására jogosult állandó 

meghatalmazott:  

2. Adótanácsadó, adószakértő vagy okleveles 

adószakértő neve: 

_________________________________________ 

Jelölje X-szel, ha meghatalmazott és 

meghatalmazását csatolta:  

 3. Adóazonosító száma: 

__________________________________________ 

Jelölje X-szel, ha az aláíró az adóhatósághoz 

bejelentett pénzügyi képviselő:  

 4. Bizonyítvány / igazolvány száma: 

_________________________________ 

 

 

 



KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ 

az iparűzési adóelőleg-kiegészítés összegéről készítendő bevalláshoz 
 
Az Adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény 2. számú mellékletének II.A. 2. c) pontja alapján a 
társasági adóelőlegnek az adóévi várható fizetendő adó összegére történő kiegészítésére kötelezett 
vállalkozónak az iparűzési adóelőleget a várható éves fizetendő adó összegére az adóév december 20. 
napjáig kell kiegészítenie. 
 
Ezt a nyomtatványt a helyi iparűzési adóelőleg kiegészítésére kötelezett (A társasági adóról és az 
osztalékadóról 1996. évi LXXXI. törvény 26. § (10) bekezdés) – Porva illetékességi területén állandó jelleggel 
iparűzési adóköteles tevékenységet végző - vállalkozóknak kell kitölteniük.  
 
 
Az előleg kiegészítés bevallási és megfizetési határideje naptári évvel megegyező üzleti évű vállalkozó esetén  

december 20. 
 
A naptári évtől eltérő üzleti évű vállalkozó esetén az adóév utolsó hónapjának 20. napja  
 
I.  
1.-12. sor: az azonosító és egyéb adatokat az előírt bejelentési kötelezettség során bejelentett adatokkal 
kell kitölteni. Amennyiben bejelentett adataiban változás történt, azt a VÁLTOZÁS-BEJELENTÉS 
nyomtatványunkon kell bejelenteni.  
II.  
Ebben a részben kell feltüntetni az Önkormányzathoz fizetendő iparűzési adóelőleg-kiegészítés összegét, 
melyet az adóévre várható, korrigált Htv. szerinti árbevétel az Önkormányzat illetékességi területére jutó 
adóalap adójából kell kiszámítani. Az adó mértéke 1,8%.  
Az adóelőleg kiegészítés összegét a bevallás tetején a megfelelő önkormányzat iparűzési adó számlára kell 
az adószám feltüntetésével teljesíteni.  

Amennyiben a nyomtatvány kitöltésével kapcsolatban kérdése merül fel, kérjük, forduljon 
ügyintézőinkhez.  

  

 

 

 

 

 

 


