BEVALLÁS
a 20…. évi vállalkozók kommunális adójáról
a Lőrinci Város önkormányzati adóhatósághoz
(Benyújtandó a székhely, telephely fekvése szerinti települési önkormányzat
adóhatóságához.
Településenként egy bevallást kell benyújtani.)
I. Adóalany
1. Adóalany neve (cégneve):
____________________________________________________________________________________________________________
2. Születési helye: ______________________________________________________város/község, ideje: _______év ______ hó __ nap
3. Anyja születési családi és utóneve:
_____________________________________________________________________________________________________________
4. Adóazonosító jele: ____________________________
Adószáma: ____________________________
5. Statisztikai számjele: __________________________________________________________________
6. Pénzintézeti számlaszáma: __________________________________________________________________
7. Székhelye, lakóhelye__________________________________________________________________________ város/közsé
______________________________________ közterület ____________ közterület jelleg ________ hsz. ___ ép. ___ lh. ___ em. ___ ajtó
8. Telephely__________________________________________________________________________ város/közsé
______________________________________ közterület ____________ közterület jelleg ________ hsz. ___ ép. ___ lh. ___ em. ___ ajtó
9. Levelezési címe: _______________________________________________________________________________ város/község
_______________________________________ közterület ____________ közterület jelleg ________ hsz. ___ ép. ___ lh. ___ em. ___ ajtó
10. Telefonszáma:____________________________________, e-mail címe:_________________________________________________
II. Bevallás benyújtásának oka
Naptári évtől eltérő üzleti évet választó adózó áttérésének évéről készült évközi.
Éves bevallás

SZJA-ról szóló törvény szerint mezőgaz

Záró bevallás
Benyújtás oka: _________________

III. Bevallási időszak
év

hó

év

naptól

hó

napig

IV. Adóalap, adó
1. Az adózó által foglalkoztatottak korrigált átlagos statisztikai állományi létszáma:

_____________ fő

2. Önkormányzat illetékességi területén foglalkoztatottak korrigált átlagos statisztikai állományi létszáma:
3. Adóalapra jutó adó összege (2. sor * 2000 Ft/ Fő):

_____________ fő
_____________ Ft

4. Kommunális beruházás miatt magánszemély által levonható kedvezmény összege:
(1995. évi XCVIII. tv. 10. §. (2) bekezdés alapján):
5. Adófizetési kötelezettség (3-4) 100,-ft-ra kerekítve:

_____________ Ft
_____________ Ft

6. Adóelőlegre befizetett összeg:

____________ Ft

7. Feltöltési kötelezettség miatt befizetett összeg:

_____________ Ft

8. Bevallási határidőig fizetendő (5-6-7): Bankszámlaszám11739078-15729150-02990000

_____________ Ft

9. Túlfizetés:

_____________ Ft

a, a tárgyévi adóelőlegbe való beszámítását kérem:
b, visszautalását kérem a mellékelt nyilatkozat szerint:

________________ Ft
________________ Ft

V. Adóelőleg bevallása
1. Előlegfizetési időszak

év

hó

naptól

év

Esedékesség
2. Első előlegrészlet az előlegfizetési időszakban

év

hó

hó

napig
Összeg (Ft)

nap

(IV. pont 5. sorában szereplő adóösszeg csökkentve a következő adóév első félévében fizetett előleggel.)
3. Második előlegrészlet az előlegfizetési időszakban
év
hó
nap
(IV. pont 5. sorában szereplő adóösszeg fele)
VI. Felelősségem tudatában kijelentem, hogy a bevallásban közölt adatok a valóságnak megfelelnek.
___________________
helység

____
év

___
hó

___
nap

____________________________________________
az adózó vagy képviselője (meghatalmazottja) aláírása

Kérjük, hogy a bevallási nyomtatvány „ ” mezőinél, a megfelelő rovatot értelemszerűen „x” jellel szíveskedjék jelölni.

Kitöltési útmutató Vállalkozók kommunális adójának bevallása
A vállalkozók kommunális adóbevallásának kitöltése a helyi adókról szóló többször módosított 1990. évi C. törvény
figyelembe vételével történik.
Kitöltési útmutató vállalkozók kommunális adója bevalláshoz!
Vállalkozók kommunális adója bevallást kell benyújtani annak aki/amely székhellyel, vagy telephellyel rendelkezik Lőrinci
város illetékességi területén.
A vállalkozók kommunális adója alanyának minősül a gazdasági tevékenységet saját nevében és kockázatára
haszonszerzés céljából, üzletszerűen végző:
-A személyi jövedelemadóról szóló törvényben maghatározott egyéni vállalkozó;
-A személyi jövedelemadóról szóló törvényben maghatározott mezőgazdasági őstermelő, feltéve, hogy őstermelői
tevékenységéből származó bevétele az adóévben a 600 000 forintot meghaladja;
- a jogi személy, ideértve azt is, ha az felszámolás vagy végelszámolás alatt áll;
- az egyéb szervezet, ide értve azt is, ha az felszámolás vagy végelszámolás alatt áll.
Székhelynek tekintendő a belföldi szervezet esetében az alapszabályban (alapító okiratban), a cégbejegyzésben
(bírósági nyilvántartásban), az egyéni vállalkozó esteében a vállalkozói igazolványban ekként feltüntetett hely.
Telephely:
a) Az adóalany olyan állandó üzleti létesítménye - függetlenül a használat jogcímétől - ahol részben vagy
egészben iparűzési tevékenységet folytat, azzal, hogy a telephely kifejezés magában foglalja különösen a
gyárat, az üzemet, a műhelyt, a raktárt, a bányát, a kőolaj- vagy földgázkutat, a vízkutat, a szélerőművet
(szélkereket) , az irodát, a fiókot, a képviseletet, a termőföldet, a hasznosított (bérbe vagy lízingbe adott)
ingatlant, az ellenszolgáltatás fejében igénybe vehető közutat, vasúti pályát;

b)

Hang, kép, adat vagy egyéb információ (ideértve a rádió és televízió programokat is) vezetéken, kábelen,
rádión, optikai úton vagy elektromágneses rendszer útján történő továbbítást szolgáló berendezés,
amennyiben annak üzemeltetése rendszeres személyes jelenlétet kíván;

c)

A villamos energiáról szóló törvény szerinti egyetemleges szolgáltató, villamos energia-kereskedő és a villamos
energia elosztó hálózat engedélyes, továbbá a földgázelosztásról szóló törvény szerinti közüzemi szolgáltató,
földgázkereskedő és a földgázelosztói engedélyes esetén azon önkormányzat illetékességi területe, ahol
villamos energia vagy földgáz értékesítése, illetve a villamos energia vagy földgáz elosztása a végső fogyasztó,
a végső felhasználó (továbbiakban együttesen: végső fogyasztó) részére történik.

Fizetendő adó kiszámítása:
Az adó alapja korrigált átlagos statisztikai létszám a Központi Statisztikai Hivatal Útmutatója az intézményi munkaügyi
statisztika kérdőíve kitöltéséhez című kiadvány 1999. január 1. napján érvényes szabályai szerint éves szinten számított
állományi létszám, ideértve a saját nevében és saját kockázatára rendszeresen, haszonszerzés céljából vállalkozói
tevékenységet folytató magánszemélyt, továbbá az a tulajdonost, aki a vállalkozásban személyes közreműködésre
kötelezett, vagy azt mellékszolgáltatásként végzi, valamint a segítő családtagot.
Az adó kiszámításánál minden megkezdett hónap egész hónapnak számít, és az adó összegét 100.forintra kerekítve kell megállapítani.
A fizetési meghagyás alapján megfizetett előleget, valamint könyvvezetéstől függően a december 20-i feltöltés összegét
össze kell hasonlítani az adóévre megállapított adó összegével. Ha a megfizetett adó összege nagyobb, mint a
kiszámított végleges adó, akkor a túlfizetésről rendelkezhet az adózó.
A vállalkozók kommunális adóját a Lőrinci Város Polgármesteri Hivatala 11739078-15729150-02990000 vállalkozók
kommunális adója beszedési számlájára kell megfizetni.
A bevallás érvényességi feltétele az aláírási joggal rendelkező személy(ek) (cégszerű) aláírása!

Önkormányzati Adóhatóság

