
 

 

 

  
AZ ADÓHATÓSÁG TÖLTI KI!                                         Azonosító szám: ……………………………………….. 

Benyújtás, postára adás napja: ...…………………………   Átvevő aláírása: ………………………………………… 

 

BE VA LLÁS  
a helyi iparűzési adóelőleg kiegészítéséről  

állandó jellegű iparűzési tevékenység esetén 

2017. adóévben Leányfalu nagyközség önkormányzatának illetékességi területén folytatott  
tevékenység utáni adókötelezettségről  

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

 

I. ADÓALANY  

1. Adózó neve:  .......................................................................................................................................   

2. Székhelye: ..........................................................................................................................................  

3. Telephelye: .........................................................................................................................................  

4. Levelezési címe:   .................................................................................................................................  

5. Adószáma:   _   _   _   _   _   _   _   _   -  _   -  _   _                   

6. Statisztikai számjele:  _  _  _  _  _  _  _  _- _  _  _  _ -_  _  _ - _  _  

7. Pénzintézeti számlaszáma:  _  _  _  _  _  _  _  _  -  _  _  _  _  _  _  _  _  -  _  _  _  _  _  _  _  _ 

8. A bevallás kitöltőjének 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. 
 
 ........................................ ,  ............... év .............................. hó .............nap 

P.H. 

   ………………………………………. 

 (cégszerű) aláírás 

 

A bevallás ellenjegyzése esetén az ellenjegyző személy 

 Neve:...............................................................................................................................................  

 Adószáma:   _   _   _   _   _   _   _   _   -  _   -  _   _              Adóazonosító jele:  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _ 

 Adótanácsadói oklevelének száma, kelte vagy adószakértői engedélyének száma, kelte: 

 .......................................................................................................................................................  

 

 

 

 



 

 

KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ 

az iparűzési adóelőleg-kiegészítés összegéről készítendő bevalláshoz 
 
 
Ezt a nyomtatványt a helyi iparűzési adóelőleg kiegészítésére kötelezett - Leányfalu illetékességi területén állandó jelleggel 
iparűzési adóköteles tevékenységet végző - vállalkozóknak kell kitölteniük.  
 
A társasági adóról és az osztalékadóról szóló 1996. évi LXXXI. törvény 26. § (10) bekezdés alapján helyi iparűzési adóelőleg 
kiegészítésére kötelezett:  
 „A kettős könyvvitelt vezető belföldi illetőségű adózónak és a külföldi vállalkozónak az adóelőleget az adóévben az adóévi 
várható fizetendő adó összegére ki kell egészítenie, azzal, hogy a várható fizetendő adó - ha az adózó az Európai 
Uniótól és/vagy a költségvetésből támogatást kap - e támogatások miatt elszámolt adóévi bevételből az adóév utolsó 
hónapjának 15. napjáig meg nem kapott összeg figyelembevétele nélkül számított adóalap alapján megállapított adó 
összegével azonos. E rendelkezés nem vonatkozik arra az adózóra, amelynek az adóévet megelőző adóévben az 
éves szinten számított árbevétele nem haladta meg a 100 millió forintot.” 

Az állandó jelleggel végzett iparűzési tevékenység adókötelezettségét a helyi adókról szóló 1990. évi C. törvény (Htv.) 
felhatalmazásával alkotott, az önkormányzat illetékességi területén alkalmazott helyi adókról szóló 15/2016. (XI. 
25.) számú rendelete (a továbbiakban: Ör.) állapítja meg.  
 
Az Adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény II. számú mellékletének 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.” 
Ugyanezen törvény 32. § (1) bekezdés alapján „Az adózónak a helyi iparűzési adóelőleg-kiegészítés összegéről az 
önkormányzati adóhatóság által rendszeresített nyomtatványon a tárgyév utolsó hónapjának 20. napjáig kell 
bevallást tennie.  
 

Az előleg kiegészítés bevallási és megfizetési határideje naptári évvel megegyező üzleti évű 
vállalkozó esetén  

2017. december 20. 
 
A naptári évtől eltérő üzleti évű vállalkozó esetén a 2016. adóév utolsó hónapjának 20. napja  
 
I. 1.- 8. sor: az azonosító és egyéb adatokat az előírt bejelentési kötelezettség során bejelentett adatokkal kell 
kitölteni. Amennyiben bejelentett adataiban változás történt, azt a VÁLTOZÁS BEJELENTŐ nyomtatványunkon kell 
bejelenteni.  
 
II. Ebben a részben kell feltüntetni Leányfalu Önkormányzathoz fizetendő iparűzési adóelőleg-kiegészítés 
összegét, melyet az adóévre várható, korrigált Htv. szerinti árbevételből kell kiszámítani. Az adó mértéke 2%.  
A kiszámítás módja: A tárgyévre várható adó összege csökkentve az adóévre előírt adóelőleg összegével.  
 
Az adóelőleg kiegészítés összegét az iparűzési adó számlára kell az adószám feltüntetésével teljesíteni.  

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

 


