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B E V A L L Á S  

a helyi iparűzési adóelőleg kiegészítéséről  

állandó jellegű iparűzési tevékenység esetén 
2016. adóévben a helyi iparűzési adóelőleg kiegészítéséről állandójellegű iparűzési tevékenység esetén 

 

I. AZONOSÍTÓ ADATOK  

1. Az adózó neve (cégneve): 

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

2. Címe (székhelye): .....................................................................................................................  

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

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

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

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

7. Pénzintézeti számlaszáma:  

_  _  _  _  _  _  _  _  -  _  _  _  _  _  _  _  _  -  _  _  _  _  _  _  _  _ 

8. Telefonszáma:  ....................  e-mail címe:  ..............................................................................  

9. A bevallás kitöltőjének neve, telefonszáma:…........................................................................ . 

II. ADÓELŐLEG-KIEGÉSZÍTÉS BEVALLÁSA 
Az önkormányzatot megillető, az adóév utolsó hónapjának 20. napjáig fizetendő adóelőleg-kiegészítés összege:

Ft 

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

megfelelnek. 
 

 ................................... ,  ............ év .......................... hó ............ nap 

P.H. 

   ………………………………………. 

 (cégszerű) aláírás 

 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: ______________  

 

 



KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ 

az iparűzési adóelőleg-kiegészítés összegéről készítendő bevalláshoz 
 

Az állandó jelleggel végzett iparűzési tevékenység adókötelezettségét a helyi adókról szóló 1990. évi C. törvény (Htv.) 

felhatalmazásával alkotott, a Tárnok Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének helyi iparűzési adóról szóló 

14/2010.(XII.17.) számú rendelete állapította meg.  

Az Adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény 2. számú mellékletének II.A. 2. c) pontja alapján a társasági 

adóelőlegnek az adóévi várható fizetendő adó összegére történő kiegészítésére kötelezett vállalkozónak a helyi 

iparűzési adóelőleget a várható éves fizetendő adó összegére az adóév december 20. napjáig kell kiegészítenie iparűzési 

adó előlegét. 

Ugyanezen törvény 32. § (1) Az adózónak a helyi iparűzési adóelőleg kiegészítés összegéről az önkormányzati 

adóhatóság által rendszeresített nyomtatványon a tárgyév utolsó hónapjának 20. napjáig kell bevallást tennie.  

 

Ezt a nyomtatványt a helyi iparűzési adóelőleg kiegészítésére kötelezett (A társasági adóról és az osztalékadóról 1996. 

évi LXXXI. törvény 26. § (10) bekezdés) - Tárnok illetékességi területén állandó jelleggel iparűzési adóköteles 

tevékenységet végző - vállalkozóknak kell kitölteniük.  

 

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

2016. december 20. 
 

A naptári évtől eltérő üzleti évű vállalkozó esetén a 2013. adóév utolsó hónapjának 20. napja  

 

I.  
1.-9. 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 Tárnok Nagyközség Önkormányzathoz fizetendő iparűzési adóelőleg-kiegészítés 

összegét, melyet az adóévre várható, korrigált Htv. szerinti árbevétel Tárnok Nagyközség Önkormányzat illetékességi 

területére jutó adóalap adójából kell kiszámítani. Az adó mértéke 2%.  

A kiszámítás módja: 

A tárgyévre várható adó összege csökkentve az adóév első félévére előírt jogerős előlegrész (2013. március 15.) és az 

előző (2012.) évi bevallás X.2. sorában bevallott előlegrészlet (2013.szeptember 15.) összegével. Amennyiben a 2012. 

évi bevallás X.2. sorát Hivatalunk javította és erről értesítést küldött, akkor a számításnál a javított előlegösszeget kell 

figyelembe venni. Amennyiben a várható adó és az előlegek különbözete pozitív szám, vagy nulla, akkor a bevallás 

benyújtása kötelező!  

 

Az adóelőleg kiegészítés összegét a 11742111-15390149-03540000 számú iparűzési adó számlára kell az adószám 

feltüntetésével teljesíteni.  

 

 

 


