
BEVALLÁS  
a helyi iparűzési adóról állandó jellegű iparűzési tevékenység esetén 

Főlap 
 20…… évben kezdődő adóévben a/az  Aszófő önkormányzat illetékességi területén folytatott tevékenység utáni adókötelezettségről  
(Benyújtandó a székhely, telephely fekvése szerinti települési önkormányzat, fővárosban a fővárosi önkormányzat adóhatóságához.) 

  

 I. Bevallás jellege  

1. Éves bevallás  

2. Záró bevallás  

3. Előtársasági bevallás

4. Naptári évtől eltérő üzleti évet választó adózó bevallása

5. Év közben kezdő adózó bevallása

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

7. A Htv. 37. § (2) a) pontja alapján állandó jellegű iparűzési tevékenységgé váló tevékenység után benyújtott bevallás 
8. A kisadózó vállalkozás tételes adójának alanyaként benyújtott bevallás 
9. A Htv. 39/E. § szerint mentes adóalany bevallása 

10. Önellenőrzés 
  

 II. Bevallott időszak   év  hó  naptól     év  hó  napig 
  

 III. A záró bevallás benyújtásának oka  

1. Felszámolás 

2. Végelszámolás 

3. Átalakulás 

4. A tevékenység saját elhatározásból történő megszüntetése 

5. Hatósági megszüntetés 

6. Előtársaságként működő társaság cégbejegyzés iránti kérelemnek elutasítása vagy a kérelem bejegyzés előtti visszavonása 

7. Székhely áthelyezése 

8. Telephely megszüntetése 

9. Egyszerűsített vállalkozói adóalanyiság megszűnése 

10. Egyéni vállalkozói tevékenység szüneteltetése 

11. A kisadózó vállalkozások tételes adójában az adóalanyiság év közben való keletkezése 

12. A kisadózó vállalkozások tételes adójában az adóalanyiság megszűnése (a tevékenység megszüntetése nélkül) 

13. A kisvállalati adóban az adóalanyiság megszűnése

14. A települési önkormányzat adórendeletének hatályon kívül helyezése 

15. Egyéb:___________________________________ 
  

 IV. Bevallásban szereplő betétlapok A B C D E F G 
  

 V. Adóalany 

 1. Adóalany neve (cégneve): _____________________________________________________________________________________________ 

 2. Születési helye: ___________________________________________________________város/község, ideje:  év  hó  nap 

 3. Anyja születési családi és utóneve: ______________________________________________________________________________________ 

 4. Adóazonosító jele: Adószáma: - -  

 5. Székhelye, lakóhelye:  _____________________________________________________________________________ város/község 

  _________________________________________ közterület ____________ közterület jelleg ________ hsz. ___ ép. ___ lh. ___ em. ___ ajtó 

 6. Bevallást kitöltő neve:________________________________________, telefonszáma/e-mail címe:__________________________________ 
  

 V. Az adó alapjának egyszerűsített meghatározási módját választók nyilatkozata   

Az adóévre az adóalap egyszerűsített megállapítási módját választom: 

a) a személy jövedelemadóról szóló törvény szerinti átalányadózóként  

b) az egyszerűsített vállalkozói adó alanyaként 

c) az adóévben 8 millió forintot meg nem haladó nettó árbevételű adóalanyként 

d) a kisvállalati adó hatálya alá tartozó adóalanyként 
 

 

 

 

 



 

 

 

VI. Kisadózó vállalkozások tételes adója alanyának egyszerűsített, tételes adóalap meghatározására vonatkozó bejelentése 

1.  A kisadózó vállalkozások tételes adója hatálya alá tartozó adóalanyként az iparűzési adóban a kisadózó vállalkozások tételes adójára 
vonatkozó, egyszerűsített (tételes, a Htv. 39/B. § (3) bekezdése szerinti adóalap-megállapítást választom                                                  

1.1.Ennek időpontja:                                                                                                                                                                   év  hó  nap 

1.2. Tudomásul veszem, hogy a Htv. 39/B. § (4) bekezdése szerinti esedékességi időpontokban az általam fizetendő adó összege :2,5 millió forint 
adóalap* az önkormányzat által megállapított adómérték * az adóévi adókötelezettség időtartamának naptári napjai /365 nap/2                   

1.3. A kisadózó vállalkozások tételes adójában az adóalanyiság kezdő napja                                                                          év  hó  nap 

2. A kisadózó vállalkozások tételes adója alanyának a Htv. 39/B. § (3) bekezdés szerinti egyszerűsített iparűzési adóalap-megállapítására 
vonatkozó jogosultságának megszűnése                                                                                                                    

2.1. A kisadózó vállalkozások tételes adójában az adóalanyiság megszűnésének napja                                                          év  hó  nap 

2.2. A kisadózó vállalkozások tételes adójának alanyaként a Htv. 39/B § (3) bekezdés szerinti egyszerűsített adóalap-megállapítást a … évre már 
nem kívánom alkalmazni                                                                                                                                                                                                   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 VII. Adóelőleg bevallása 

 1. Előlegfizetési időszak    év  hó  naptól    év  hó  napig 

     Esedékesség    Összeg   (Ft) 

 2. Első előlegrészlet     év  hó  nap   .  .  .  .  , 

3. Második előlegrészlet     év  hó  nap   .  .  .  .  , 
 

 VII. 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: _________________________________  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


