
a helyi iparűzési adóról állandó jellegű iparűzési tevékenység esetén

BEVALLÁS

2021. évben kezdődő adóévről a/az  önkormányzat
illetékességi területén folytatott tevékenység utáni adókötelezettségről 

21HIPA

Bevallás jellege

Éves bevallás

I.

Záró bevallás

Előtársasági bevallás

Naptári évtől eltérő üzleti évet választó adózó bevallása

Év közben kezdő adózó bevallása

Naptári évtől eltérő üzleti évet választó adózó áttérésének évéről készült évközi bevallása

Az Szja-törvény szerinti átalányadózást választó mezőgazdasági őstermelő bevallása

A mikro-, kis és középvállalkozás által benyújtott bevallás

A kisadózó vállalkozás tételes adójának alanyaként benyújtott bevallás

A Htv. 39/E. §-a szerint mentes adóalany bevallása

Önellenőrzés

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

10.

11.

12.

13. A Htv. 39/F. §-a szerint mentes adóalany bevallása
(Az adóelőny de minimis támogatásnak minősül, melynek igénybevételéhez nyilatkozat kitöltése és az adóhatóság részére
történő megküldése is szükséges!)

15.

8. A Htv. 41. § (8) bekezdés alapján, őstermelők családi gazdaságának tagja által az őstermelők családi
gazdaságának teljes tevékenységvégzéséből származó iparűzési adóalap utáni adó bevallása

Az Szja-törvény szerinti átalányadózást választő mezőgazdasági őstermelőnek is minősülő egyéni
vállalkozó bevallása9.

Sportvállalkozás által benyújtott bevallás14.

16. Jogutódként a jogelőd adókötelezettségéről szóló bevallás

Bevallott időszakII.

év hó naptól

év hó napig

NAGYMAROS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA

2 0 2 1 0 1 0 1

2 0 2 1 1 2 3 1
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AdóalanyV.

Adóalany viselt neve 
(családi- és utóneve, cégneve):

Születési helye: város/község

Születési ideje: év hó nap

Anyja születési családi- és utóneve:

Adóazonosító jele:

Adószáma:

Székhelye, lakóhelye: város/község

közterü-
let neve

közterü-
let jellege hsz. ép. lh. em. ajtó

Az adóbevallást kitöltő neve
(ha az nem azonos az adóalannyal):

Telefonszáma:

E-mail címe:

1.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

Adóalany születési családi- és utóneve: 2.

12. Jogutód adószáma:

Az adó alapjának egyszerűsített meghatározási módját választók nyilatkozata

a személy jövedelemadóról szóló törvény szerinti átalányadózóként

VI.

a 8 millió forintot meg nem haladó nettó árbevételű adóalanyként

a kisvállalati adó hatálya alá tartozó adóalanyként

Az adóévre az adóalap egyszerűsített megállapítási módját választom:

a)

b)

c)

Mátyás Étkezde Nonprofit Kft.

        

          

2 4 2 0 9 1 1 7 2 1 3

2 6 2 6 Nagymaros

Magyar utca 24

Grezner Judit

06205561912

grezner.judit@danubiusexpert.hu
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Az adóVII.

A Htv. szerinti - vállalkozási szintű - éves nettó árbevétel
(részletezése külön lapon található)*:

1.

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:

2.

3. Az alvállalkozói teljesítések értéke:

4. Anyagköltség:

Alapkutatás, alkalmazott kutatás, kísérleti fejlesztés
adóévben elszámolt közvetlen költsége:

5.

6. Htv. szerinti - vállalkozási szintű - adóalap
[(1-(2+3+4+5) vagy a Htv. 39. § (6), (10) bekezdésének
alkalmazása esetén: "E" jelű lap III/11. sor]**:

Szokásos piaci árra való kiegészítés miatti korrekció***:7.

10. Korrigált Htv. szerinti - vállalkozási szintű - adóalap
[6+7; IFRS-t alkalmazó vállalkozó esetén 8+9]:

11. Az önkormányzat illetékességi területére jutó
- a 10. sorban lévő adóalap megosztása szerinti -
települési szintű adóalap:

12. Adómentes adóalap önkormányzati döntés alapján
[Htv. 39/C. § (2) bekezdése szerint
(maximum 2,5M forint vállalkozási szintű adóalapig)]:

15. Az önkormányzati rendelet szerinti adóköteles adóalap
(11-12-13-14):

16. Adóalapra jutó iparűzési adó összege 
(a 16.1 vagy a 16.2 sor szerinti adóösszeg)

(15. sor x %):

+

Az IFRS-t alkalmazó vállalkozóknál alkalmazott adóalap
[6. sor + 7 sor + „I” jelű betétlap VII. 1. vagy VIII. 1. sor;
ha 8.2. nagyobb, mint 8.1., akkor 8.2.; ha 8.2. nagyobb, mint
8.1. és az adózó kimentési kérelmet nyújtott be, akkor 8.3.]

8.

Adómentes adóalap önkormányzati döntés alapján
[Htv. 39/C. § (3) bekezdése szerint a háziorvos, védőnő
vállalkozónak]:

13.

9. Az IFRS-t alkalmazó vállalkozónál számviteli
önellenőrzési különbözet***:

+

8.3. Kimentési adóalap:

8.2. Az áttérés adóévét megelőző adóév
12 hónapra számított adóalapjának összege:

8.1. Áttérési különbözettel korrigált adóalap
[6. sor + 7. sor „I” jelű betétlap VII. 1. vagy VIII. 1. sor]

14. Adómentes adóalap önkormányzati döntés alapján
[Htv. 39/C. § (4) bekezdése szerint a beruházási érték után]:

* Egyszerűsített adómegállapítási mód választása esetében a VII. 1. sorban a nettó árbevétel a:
VI. a) pont szerinti esetben = az átalányadó alapja
VI. b) pont szerinti esetben = az „A” jelű betétlap szerinti nettó árbevétel
VI. c) pont esetében = a KIVA alapja
**Egyszerűsített adómegállapítási mód választása esetében a VII. 6. sorban az adóalap a:
VI. a) pont esetében = VII. 1. sor x 1,2.
VI. b) pont szerinti esetben = VII. 1. sor x 0,8,
VI. c) pont esetében = VII. 1. sor x 1,2.
*** Negatív érték esetén az előjelet a számadat előtt kell feltüntetni!

16.1.Iparűzési adó önkormányzati adórendeleti mérték szerint:

16.2.Csökkentett adóösszeg a KKV számára
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     1 2 7 6 2 0 0 0

             

             

             

     1 2 7 6 2 0 0 0

       1 2 7 6 2 0
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       1 2 7 6 2 0
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18. Önkormányzati döntés szerinti adókedvezmény
[Htv. 39/C. § (3) bekezdése szerint a háziorvos, védőnő
vállalkozónak]:

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

20.

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) bekezdése]:

23.

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

24.

Önkormányzati döntés szerinti adókedvezmény
[Htv. 39/C. § (2) bekezdése szerint
(maximum 2,5M forint vállalkozási szintű adóalapig)]:

17.

Az adóVII.

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

22.

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

25. Külföldön létesített telephelyre jutó adóalap:

26. Az adóévben megfizetett útdíj 7,5 %-a:

Önkormányzati döntés szerinti adókedvezmény
 [Htv. 39/C. § (4) bekezdése szerint a beruházási érték után]:

19.
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Adóelőlegek bevallásaVIII.

év hó naptól év hó napig

1. Előlegfizetési időszak:

év hó nap2. Első előlegrészlet: Esedékesség:

Összeg (forintban):

év hó nap3. Második előlegrészlet: Esedékesség:

Összeg (forintban):

2.1.

3.1.

Felelősségem tudatában kijelentem, hogy a bevallásban szereplő adatok a valóságnak 
megfelelnek

IX.

Jelen adóbevallást ellenjegyzem:

helység év hó nap az adózó vagy képviselője (meghatalmazottja) 
aláírása

Adótanácsadó, adószakértő neve:

Adóazonosító száma:

Bizonyítvány, igazolvány száma: 

Ha az adóbevallást az adózó helyett annak képviselője (meghatalmazottja) nyújtja be, jelölje X-szel*:

Az önkormányzati adóhatósághoz bejelentett, a bevallás aláírására jogosult állandó meghatalmazott

Meghatalmazott (meghatalmazás csatolva)

Az önkormányzati adóhatósághoz bejelentett pénzügyi képviselő

1.

2.

3.

4.

*A NAV útján benyújtott bevallás esetén nem kell jelölni.

2 0 2 2 0 7 0 1 2 0 2 3 0 6 3 0

2 0 2 2 0 9 1 5

          5 1 9 3 4

2 0 2 3 0 3 1 5

          6 3 8 1 0

Nagymaros 2 0 2 2 0 3 2 1
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