MÉLYKÚT VÁROS JEGYZİJE
6449 Mélykút, Petıfi tér 1.
Telefon: 77/560-001; Telefax: 77/560-030
E-mail: jegyzo@melykut.hu

Adóhatóság tölti ki!
Beérkezés:
Átvevı:
ÖNELLENİRZÉSI LAP
évi helyi iparőzési adó helyesbítésérıl

Az

I.

Bevallás idıszaka:

év

hó

naptól

év

hó

napig

II.

AZONOSÍTÓ ADATOK:

1.

NÉV:.................................................................... adószám: .......................................................

2.

Székhely / levelezési cím: ............................................................................................................

3.

Elszámolási számlaszám: ............................................................................................................

M E L L É K L E T
Bevallott adat

9. AZ ADÓ KISZÁMÍTÁSA ÖNREVÍZIÓ ESETÉN
1. Htv. Szerinti – vállalkozási szintő – éves nett árbevétel
2. Eladott áruk beszerzési értéke
3. Közvetített szolgáltatások értéke
4. A 3. sorból az alvállalkozói teljesítmények értéke
5. Anyagköltség
6. Htv. Szerinti – vállalkozási szintő – adóalap
[1-(2+3+5)]
7. a foglalkoztatás növeléséhez kapcsolódó adóalap-mentesség
8. Külföldön létesített telephelyen végzett tevékenységre jutó adóalap
mentesség
9. A foglalkoztatás csökkenéséhez kapcsolódó adóalap-növekmény
10. Mentességekkel korrigált Htv. Szerinti – a vállalkozás szintő –
adóalap [6-7-8+9]
11. Az önkormányzat illetékességi területére jutó – a 10. sorban
lévı adóalap megosztása szerinti – települési szintő adóalap
12. Adómentes adóalap önkormányzati döntés alapján összesen
13. Az önkormányzati rendelet szerinti adóköteles adóalap
14. Adóalapra jutó iparőzési adó összeg (13. sor x 2 %)
15. Az ideiglenes jellegő iparőzési tevékenység után az adóévben
megfizetett és az önkormányzatnál levonható adóátalány összege
16. Iparőzési adófizetési kötelezettség (14-15)
Önrevíziós pótlék

Módosított adat

Különbözet

A vállalkozás szintő adóalap megosztása és annk módszere (Kérjük jelölni):
1. Személyi jellegő

2. Eszközérték arányos

3. Komplex

1. A vállalkozás által az adóévben – a Htv. melléklete szerint- figyelembe veendı összeg személyi
jellegő ráfordítás összege:
2. Önkormányzat illetékességi területén foglalkoztatottak után az adóévben – a Htv. melléklete szerint
– figyelembe veendı személyi jellegő ráfordítás összege:
3. A vállalkozás az adóévben a székhely, telephely szerinti településhez tartozó – a Htv. melléklete
szerinti – összes eszközérték összege:
4. Önkormányzat illetékességi területén figyelembe veendı – a Htv. melléklete szerinti – eszközérték
összege:
5. Vezetékes gázszolgáltatást, villamos energia-szolgáltatást közvetlenül a végsı fogyasztó részére
nyújtó vállalkozásnak az összes számviteli törvény szerinti nettó árbevétele:
6. Vezetékes gázszolgáltatást, villamos energia-szolgáltatást közvetlenül a végsı fogyasztó részére
nyújtó vállalkozásnak az önkormányzat illetékességi területére jutó
Büntetı jogi felelısségem tudatában kijelentem, hogy az adatok a valóságnak megfelelnek!

Iparőzési adó számla száma: 11732174-15339065-03540000

*Indoklás az önrevízió benyújtására: ........................................................................................
.....................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................
Kelt: ......................................... év ................................. hó.................. nap
Kitöltésért felelıs: ................................................. Telefonsz.:...........................................

__________________________
(cégszerő aláírás)
*Indoklás hiányában nem fogadjuk el!
** Melléklet kitöltésének hiányában nem feldolgozható!

