…………. évre szóló
BEVALLÁS
az iparűzési adóelőleg-kiegészítés összegéről
Adóalany
1. Adóalany neve (cégneve): ___________________________________________________________
2. Adóazonosító jele: __________________________ Adószáma: ____________________ - __ - ___
3. Pénzintézeti számlaszáma: __________________ - ___________________ - __________________
4. Székhelye: ________________________________________________________ város/község
___________________________ közterület _______ közterület jelleg _____ hsz. _ ép. _ lh. _ em. _ ajtó
5. Levelezési címe: ________________________________________________________ város/község
__________________________ közterület ________ közterület jelleg _____ hsz. _ ép. _ lh. _ em. _ ajtó
6. A bevallást kitöltő telefonszáma: _______________________ e mail címe: _____________________

AZ ELŐLEG-KIEGÉSZÍTÉS ÖSSZEGE

7. Kunfehértó Önkormányzathoz fizetendő iparűzési adóelőleg-kiegészítés összege

Felelősségem tudatában kijelentem, hogy a bevallásban közölt adatok a valóságnak megfelelnek.
…………………………., ………..év………hó…..nap
…………………………………..………………..
adózó vagy képviselője aláírása

,-Ft

KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ
a bevallás az iparűzési adóelőleg-kiegészítés összegéről nyomtatványhoz
Az állandó jelleggel végzett iparűzési tevékenység adókötelezettségét a helyi adókról szóló 1990. évi
C. tv. (Htv.) felhatalmazásával alkotott Kunfehértó község Képviselő testülete a 15/2004.(XII.30.)
számú rendelete állapította meg.
Ezt a nyomtatványt a helyi iparűzési adóelőleg kiegészítésére kötelezett – Kunfehértó község
illetékességi területén állandó jelleggel iparűzési adóköteles tevékenységet végző - vállalkozóknak kell
kitölteniük.
Kiegészítésre kötelezettek köre: a társasági adóelőlegnek az adóévi várható fizetendő adó összegére
történő kiegészítésére kötelezett vállalkozó ((kettős könyvvitelt vezető vállalkozó 100 millió Ft
árbevétel felett) (1996. évi LXXXI. tv. 26. § (10) (11) bek .)).
Az előleg kiegészítés bevallási és megfizetési határideje naptári évvel megegyező üzleti évű
vállalkozó esetén
december 20.
1.-6. sor: az azonosító és egyéb adatokat a bejelentési nyomtatványon szereplő adatokkal egyezően
kell kitölteni. Amennyiben bejelentett adataiban változás történt, azt az ADATVÁLTOZÁS
BEJELENTÉSE nyomtatványunkon kell megtenni.
7. sor: ebben a sorban kell feltüntetni a Kunfehértó Önkormányzathoz fizetendő iparűzési adóelőlegkiegészítés összegét, melyet az adóévre várható, korrigált Htv. szerinti árbevétel Kunfehértó
Önkormányzat illetékességi területére jutó adóalap adójából kell kiszámítani. Az adó mértéke 2%.
A kiszámítás módja:
A tárgyévre várható adó összege csökkentve az adóév első félévi adóelőleg és az előző évi
bevallásban bevallott előlegrészlet összegével. Amennyiben a várható adó és az előlegek
különbözete pozitív szám, akkor a bevallás benyújtása kötelező!
Az adóelőleg kiegészítés összegét a 10402568-25611597-70690000 számú iparűzési adó számlára
kell az adószám feltüntetésével teljesíteni.
Amennyiben a nyomtatvány kitöltésével kapcsolatban kérdése merül fel, kérjük forduljon
adóirodánkhoz.

Kunfehértó Polgármesteri Hivatal
Adóügyi Iroda

