
        

 

    

 

 

BEVALLÁS 
a helyi iparűzési adóelőleg kiegészítéséről 

állandó jellegű iparűzési tevékenység esetén 
 

2012. adóévben FARMOS Község Önkormányzat illetékességi területén folytatott tevékenység utáni 

adókötelezettségről 

(Benyújtandó a székhely, telephely fekvése szerinti települési önkormányzat, fővárosban a fővárosi 
önkormányzat  adóhatóságához  december 20. napjáig.) 

 

 

  I .  A dóalany  
 

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:   
 

 

 I I .  A dóel ől eg -ki egés z í t és  beval l ás a 

Az önkormányzatot megillető, az adóév utolsó hónapjának 20.  hónapjáig fizetendő adóelőleg-kiegészítés: 

.         .         .         .         , (Ft) 
 

 

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

helység                              év          hó         nap 

 
 

1.    A jelen adóbevallást ellenjegyzem: 
 

 
 

2. Adótanácsadó, adószakértő vagy okleveles adószakértő 
neve: 

 

 
az adózó vagy képviselője (meghatalmazottja) aláírása 

 
 
Jelölje   X-szel,   ha   az   adóhatósághoz   bejelentett,   a 

bevallás aláírására jogosult állandó meghatalmazott: 
 
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: 



 
 

Tájékoztató az iparűzési adóelőleg kiegészítés 

nyomtatvány kitöltéséhez 
 

 
 
 
 
 

Az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. Törvény (Art.) 32. § (1) bekezdése alapján 

a társasági  adóelőlegnek  az adóévi  várható  fizetendő  adó  összegére  történő  kiegészítésére 

kötelezett    vállalkozónak    (2010.    december    16.   utáni   kötelezettségek    esetében    azon 

vállalkozók,  akiknek éves szinten számított árbevétele a 100 millió forintot meghaladja.)  az 

adóévi  helyi  iparűzési  adóelőlegét   is  ki  kell  egészítenie  a  várható  éves  fizetendő  adó 

összegére. 

2010. évtől kezdődően az adózónak a helyi iparűzési adóelőleg -kiegészítés összegéről 

az önkormányzati adóhatóság által rendszeresített nyomtatványon bevallást is kell tennie. 

 
A helyi iparűzési  adóelőleg-kiegészítés  bevallási  és megfizetési  határideje  a naptári 

évvel megegyező üzleti évű adózók esetén: 

 
az adóév utolsó hónapjának 20. napja 

 
Az adózó bevallási kötelezettségének  e nyomtatvány kitöltésével és adóhatóságunkhoz a fenti 

határnapig történő visszajuttatásával tehet eleget. 

 
A  kiegészítés  összegét  Farmos  Község  Önkormányzat  10701018 -48288909-52200005   sz. 

iparűzési adó beszedési számlájára kell teljesíteni. 

 
Felhívjuk   adózó  figyelmét,  hogy  az  Art.  172.  §  (12)  bekezdése  alapján,  ha  az  adózó 

esedékességig  az  adóévi  várható  adó  összegét  –  figyelemmel  az  adóév  során  megfizetett 

előleg összegére is – nem fizette meg legalább 90 %-os mértékben,  a befizetett előleg és az 

adó 90 %-ának  különbözete után 20 %-ig terjedő mulasztási bírságot fizet. 


