2008. évi helyi iparűzési adóbevallás melléklete

A
Vállalkozók nettó árbevételének a kiszámítása

2008. adóévről a Enying város önkormányzatának illetékességi területén folytatott állandó jellegű
iparűzési tevékenység utáni adókötelezettségről szóló helyi iparűzési adóbevalláshoz kapcsolódó

„A” jelű kiegészítő lap

Az adózó neve, cégneve ...........................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................................

-
-

Adóazonosító jele: 
Adószáma:

Megnevezés

Az adatokat
forintban kell
megadni

Az adóhatóság
tölti ki!

911 A Htv. szerinti – vállalkozási szintű – éves nettó árbevétel
(9111-9112-9113-9114-9115)
9111 A számviteli törvény szerinti nettó árbevétel
9112 Társasági adóról és az osztalékadóról szóló törvény szerinti
jogdíjból származó, árbevételként elszámolt ellenérték
9113 Egyéb szolgáltatások értékeként, illetve egyéb ráfordítások
között kimutatott jövedéki adó összege
9114 Egyéb ráfordítások között kimutatott, az adóhatósággal
elszámolt regisztrációs adó, energia adó összege
9115 Felszolgálási díj árbevétele

................................................ ,

............ év

P. H.

...................................hó

..........nap

.…………………………………
(cégszerű) aláírás

2008. évi helyi iparűzési adóbevallás melléklete

B
Hitelintézetek és pénzügyi vállalkozások
nettó árbevételének a kiszámítása

2008. adóévről a Enying város önkormányzatának illetékességi területén folytatott állandó jellegű
iparűzési tevékenység utáni adókötelezettségről szóló helyi iparűzési adóbevalláshoz kapcsolódó

„B” jelű kiegészítő lap

Az adózó neve, cégneve ...........................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................................

-
-

Technikai száma: 
Adószáma:

Megnevezés

Az adatokat
forintban kell
megadni

Az adóhatóság
tölti ki!

911 A Htv. szerinti – vállalkozási szintű – éves nettó árbevétel
(9111+9112+9113+9114+9115+9116)-9117
9111 Kapott kamatok és kamatjellegű bevételek
9112 Egyéb pénzügyi szolgáltatás bevételei
9113 Nem pénzügyi és befektetési szolgáltatás nettó árbevétele
9114 Befektetési szolgáltatás bevétele
9115 Fedezeti ügyletek nyereségének/veszteségének
nyereségjellegű különbözete
9116 Alapügyletek (fedezett tételek)
nyereségének/veszteségének nyereségjellegű különbözete
9117 Fizetett kamatok és kamatjellegű ráfordítások

................................................ ,

............ év

P. H.

...................................hó

..........nap

.…………………………………
(cégszerű) aláírás

2008. évi helyi iparűzési adóbevallás melléklete

C
Biztosítók nettó árbevételének a kiszámítása

2008. adóévről a Enying város önkormányzatának illetékességi területén folytatott állandó jellegű
iparűzési tevékenység utáni adókötelezettségről szóló helyi iparűzési adóbevalláshoz kapcsolódó

„C” jelű kiegészítő lap

Az adózó neve, cégneve ...........................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................................

-
-

Technikai száma: 
Adószáma:

Megnevezés

Az adatokat
forintban kell
megadni

Az adóhatóság
tölti ki!

911 A Htv. szerinti – vállalkozási szintű – éves nettó árbevétel
(9111+9112+9113+9114+9115+9116)-9117
9111 Biztosítástechnikai eredmény
9112 Nettó működési költségek
9113 Befektetésekből származó biztosítástechnikai ráfordítások
(csak életbiztosítási ágnál) és az egyéb biztosítás-technikai
ráfordítások együttes összege
9114 Fedezeti ügyletek nyereségének/veszteségének
nyereségjellegű különbözete
9115 Alapügyletek (fedezett tételek)
nyereségének/veszteségének nyereségjellegű különbözete
9116 Nem biztosítási tevékenység bevétele, befektetések nettó
árbevétele, a Htv. 52. § 22. c, alpontja szerint egyéb növelő
tételek
9117 Htv. 52. § 22. c, pontjában foglalt csökkentések

................................................ ,

............ év

P. H.

...................................hó

..........nap

.…………………………………
(cégszerű) aláírás
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D
Befektetési vállalkozások nettó árbevételének a kiszámítása

2008. adóévről a Enying város önkormányzatának illetékességi területén folytatott állandó jellegű
iparűzési tevékenység utáni adókötelezettségről szóló helyi iparűzési adóbevalláshoz kapcsolódó

„D” jelű kiegészítő lap

Az adózó neve, cégneve ...........................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................................

-
-

Technikai száma: 
Adószáma:

Megnevezés

Az adatokat
forintban kell
megadni

Az adóhatóság
tölti ki!

911 A Htv. szerinti – vállalkozási szintű – éves nettó árbevétel
(9111+9112+9113+9114+9115)
9111 Kapott kamatok és kamatjellegű bevételek együttes
összege
9112 Befektetési szolgáltatási tevékenység bevételei
9113 Nem befektetési szolgáltatási tevékenység bevétele

9114 Fedezeti ügyletek nyereségének/veszteségének
nyereségjellegű különbözete
9115 Alapügyletek (fedezett tételek)
nyereségének/veszteségének nyereségjellegű különbözete

................................................ ,

............ év

P. H.

...................................hó

..........nap

.…………………………………
(cégszerű) aláírás

2008. évi helyi iparűzési adóbevallás melléklete

E
Kockázati tőketársaságok és kockázati tőkealapok
nettó árbevételének a kiszámítása

2008. adóévről a Enying város önkormányzatának illetékességi területén folytatott állandó jellegű
iparűzési tevékenység utáni adókötelezettségről szóló helyi iparűzési adóbevalláshoz kapcsolódó

„E” jelű kiegészítő lap

Az adózó neve, cégneve ...........................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................................

-
-

Technikai száma: 
Adószáma:

Megnevezés

Az adatokat
forintban kell
megadni

Az adóhatóság
tölti ki!

911 A Htv. szerinti – vállalkozási szintű – éves nettó árbevétel
(9111+
+9112+9113+9114-9115)
9111 A számviteli törvény szerinti nettó árbevétel
9112 Befektetett pénzügyi eszközöknek minősülő részvények,
részesedések a mérlegkészítés időpontjáig pénzügyileg realizált
árfolyamnyereség, továbbá az ilyen befektetések után kapott
(járó) osztalék és részesedés együttes összege
9113 Társasági adóról és az osztalékadóról szóló törvény szerinti
jogdíjból származó, árbevételként elszámolt ellenérték

9114 Egyéb szolgáltatások értékeként, illetve egyéb ráfordítások
között kimutatott jövedéki adó adó összege
9115 Egyéb ráfordítások között kimutatott, az adóhatósággal
elszámolt regisztrációs adó, energia adó összege

................................................ ,

............ év

P. H.

...................................hó

..........nap

.…………………………………
(cégszerű) aláírás
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F
Egészségbiztosítási pénztár nettó árbevételének a kiszámítása

2008. adóévről a Enying város önkormányzatának illetékességi területén folytatott állandó jellegű
iparűzési tevékenység utáni adókötelezettségről szóló helyi iparűzési adóbevalláshoz kapcsolódó

„F” jelű kiegészítő lap

Az adózó neve, cégneve ...........................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................................

-
-

Technikai száma: 
Adószáma:

Megnevezés

Az adatokat
forintban kell
megadni

Az adóhatóság
tölti ki!

911 A Htv. szerinti – vállalkozási szintű – éves nettó árbevétel
(9111+9112+9113)
9111 Egészségbiztosítási szolgáltatási bevételek
9112 Többes ügynöki és az ügynöki tevékenység bevétele
9113 Egészségbiztosítási szolgáltatási ráfordítások

................................................ ,

............ év

P. H.

...................................hó

..........nap

.…………………………………
(cégszerű) aláírás

2008. évi helyi iparűzési adóbevallás melléklete

G
A vállalkozási szintű adóalap megosztása
2008. adóévről Enying Város Önkormányzata illetékességi területén folytatott állandó jellegű iparűzési
tevékenység utáni adókötelezettségről szóló helyi iparűzési adóbevalláshoz kapcsolódó
„G” jelű kiegészítő lap

Az adózó neve (cégneve):

Adószáma:
Adóazonosító jele (vagy technikai száma):

I. Személyi jellegű ráfordítással arányos megosztás módszere
101 A vállalkozás által az adóévben – a Htv. melléklete szerint – figyelembe veendő összes
személy jellegű ráfordítás összege (Ft)
102 Az önkormányzat illetékességi területén foglalkoztatottak után az adóévben – a Htv.
melléklete szerint – figyelembe veendő személyi jellegű ráfordítás összege (Ft)
103 Az önkormányzat illetékességi területén foglalkoztatottak után az adóévben – a Htv.
melléklete szerint – figyelembe veendő személyi jellegű ráfordítás aránya 6 tizedesjegy
pontossággal (102 sor / 101 sor)
919 Az önkormányzat illetékességi területére jutó települési szintű adóköteles adóalap
(főlap 918 sora x 103 sor)

II. Eszközérték arányos megosztás módszere
104 A vállalkozásnak az adóévben a székhely, telephely szerinti településekhez tartozó – Htv.
melléklete szerinti – összes eszközérték összege
105 Az önkormányzat illetékességi területén figyelembe veendő – a Htv. melléklete szerinti –
eszközérték összege
106 Az önkormányzat illetékességi területén az adóévben – a Htv. melléklete szerint – figyelembe
veendő eszközérték aránya 6 tizedesjegy pontossággal (105 sor / 104 sor)
919 Az önkormányzat illetékességi területére jutó települési szintű adóköteles adóalap
(főlap 918 sora x 106 sor)

III. Vezetékes gázszolgáltatást villamosenergia-szolgáltatást közvetlenül a végső
fogyasztó részére nyújtó adóalanyok adóalap megosztása
107 Vezetékes gázszolgáltatás, villamosenergia-szolgáltatást közvetlenül a végső fogyasztó
részére nyújtó vállalkozásoknak az összes számviteli törvény szerinti nettó árbevétele
108 Vezetékes gázszolgáltatás, villamosenergia-szolgáltatást közvetlenül a végső fogyasztó
részére nyújtó vállalkozásoknak az önkormányzat illetékességi területére jutó szolgáltatás
nyújtásából származó számviteli törvény szerinti nettó árbevétele
109 Az önkormányzat illetékességi területén a szolgáltatás nyújtásából származó számviteli
törvény szerinti nettó árbevétel aránya 6 tizedesjegy pontossággal (108 sor / 107 sor)
919 Az önkormányzat illetékességi területére jutó települési szintű adóköteles adóalap
(főlap 918 sora x 109 sor)

2008. évi helyi iparűzési adóbevallás melléklete

IV. Adóalap komplex módon történő megosztása
110 A vállalkozás által az adóévben – a Htv. melléklete szerint – figyelembe veendő összes
személy jellegű ráfordítás összege
111 Az önkormányzat illetékességi területén foglalkoztatottak után az adóévben – a Htv.
melléklete szerint – figyelembe veendő személyi jellegű ráfordítás összege
112 A vállalkozásnak az adóévben a székhely, telephely szerinti településekhez tartozó – Htv.
melléklete szerinti – összes eszközérték összege
113 Az önkormányzat illetékességi területén figyelembe veendő – a Htv. melléklete szerinti –
eszközérték összege
114 Az összes személyi jellegű ráfordítás aránya a személyi jellegű ráfordítás és az eszközérték
együttes összegén belül 6 tizedesjegy pontossággal {110 sor / (110 sor +112 sor)}
115 Személyi jellegű ráfordítás arányos megosztás módszerével megosztandó adóalap rész
(főlap 918 sor x 114 sor)
116 Az önkormányzat illetékességi területére jutó személyi jellegű ráfordítás aránya az összes
személyi jellegű ráfordításhoz viszonyítva 6 tizedesjegy pontossággal (111 sor / 110 sor)
117 Személyi jellegű ráfordítás arányos megosztás módszerével számított rész-adóalap
(115 sor x 116 sor)
118 Eszközérték arányos megosztás módszerével megosztandó adóalap rész
(főlap 918 sor – 115 sor)
119 Az önkormányzat illetékességi területére jutó eszközérték aránya az összes eszközértékhez
viszonyítva 6 tizedesjegy pontossággal (113 sor / 112 sor)
120 Eszközérték arányos megosztás módszerével számított rész-adóalap (118 sor x 119 sor)
919 Az önkormányzat illetékességi területére jutó települési szintű adóköteles adóalap
(117 sor + 120 sor)

Több telephely, fiók esetén az érintett önkormányzatok nevei, címei:
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________

év

hónap

nap

az adózó (cégszerű) aláírása
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Nyilatkozat a fennálló köztartozásról
2008. adóévről ENYING Város Önkormányzata illetékességi területén folytatott állandó jellegű iparűzési
tevékenység utáni adókötelezettségről szóló helyi iparűzési adóbevalláshoz kapcsolódó
„H” jelű kiegészítő lap

Az adózó neve (cégneve):

Adószáma:
Adóazonosító jele (vagy technikai száma):

Kijelentem, hogy az adóbevallás benyújtásának napján az alábbi lejárt esedékességű köztartozásaim állnak fenn:
A tartozást nyilvántartó szervezet
megnevezése

pénzforgalmi jelzőszáma (bankszámlaszáma)

a tartozás
összege (Ft)

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.

év

hónap

nap

az adózó (cégszerű) aláírása

a hivatal tölti
ki
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Iparűzési adóalap egyszerűsített meghatározási módja

2008. adóévről a Enying város önkormányzatának illetékességi területén folytatott állandó jellegű
iparűzési tevékenység utáni adókötelezettségről szóló helyi iparűzési adóbevalláshoz kapcsolódó

„I” jelű kiegészítő lap

Az adózó neve, cégneve ...........................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................................

-
-

Adóazonosító jele, (vagy technikai száma): 
Adószáma:

I.

A személyi jövedelemadóban átalányadózást választó adózók iparűzési
adóalapjának egyszerűsített meghatározási módja (1990. évi C. tv. 39/A. § /2/
bek.)

Sorszám

Megnevezés

1.

A vállalkozó által az adóévben elért bevétel összege (1995. évi
CXVII. Tv. 51. §-a alapján)
Levonható költséghányad összege
(1995. évi CXVII. Tv. 53. §-a alapján)
A személyi jövedelemadóról szóló tv. szerinti átalányadó alapja
(1995. évi CXVII. Tv. 53. §-a alapján) (1.sor - 2. sor)
A személyi jövedelemadóról szóló tv. szerinti átalányadó alapjának
20 %-a (3. sor x 0,2)
Átalányadózók iparűzési adóalapja (az Szja. tv. átalányadó
alapjának 20 %-al növelt összege, maximum a bevétel 80 %-a)
(3. sor+4. sor)

2.
3.
4.
5.

6.

Az adatokat forintban
kell megadni!

Iparűzési adó összege (5. pont x 0,02)

II.

Vállalkozási tevékenységet folytató adóalanyok iparűzési adóalapjának
egyszerűsített meghatározási módja (1990. évi C. tv. 39/A. § /3/-/4/ bek.)

Sorszám

Megnevezés

1.
2.
3.

A helyi adókról szóló 1990. évi C. tv. szerinti nettó árbevétel
Adóalap a nettó árbevétel 80 %-a (1. sor x 0,8)
Az adó összege (2. pont x 0,02)

Az adatokat forintban
kell megadni!
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III.

Az egyszerűsített vállalkozói adó (EVA) alanya iparűzési adóalapjának
egyszerűsített meghatározási módja: (1990. évi C. tv. 39/B. § /1/ bek.)

Sorszám

Megnevezés

1.
2.
3.

A 2002. évi XLIII tv. 5. § és 8. § EVA. alap
Iparűzési adóalap, az EVA. alap 50 %-a (1. sor x 0,5)
Az adó összege (2. sor x 2 %)

..................................... ,

P.

Az adatokat forintban
kell megadni!

.................... év

..................................hó

......... nap

H.
………………………………….
(cégszerű) aláírás

