
Adózó adószáma Adózó adóazonosító jele

Az adókötelezettség meghatározása22HIPAK_M-KÖT

Adózó neve

D) Az önkormányzatra jutó adóalap meghatározása

1.
Az önkormányzatra jutó adóalap aránya (több telephely esetén az M-OSZT lap kitöltése után
határozható meg)

4.
Önkormányzat döntése alapján háziorvos, védőnő adóalap mentessége 20mFt alatti
adóalapösszeg esetén [Htv. 39/C. § (3)]

2. Az önkormányzat illetékességi területére jutó adóalap összege

3.
Önkormányzat döntése alapján 2,5 mFt alatti adóalapösszegű vállalkozások adóalap
mentessége [Htv. 39/C. § (2)]

7. Az önkormányzati döntés szerinti adóköteles adóalap

5. Önkormányzat döntése alapján beruházás adóalap mentessége [Htv. 39/C. § (4)]

6.
A tárgyévben fel nem használt, következő évekre átvihető, beruházáshoz köthető adóalap
mentesség összege

C)

Egyéb

Önkormányzatra vonatkozó és vállalkozási szintű bevallási időszak eltérésének oka

B) Bevallással érintett időszak és bevallás jellege az adott önkormányzatra vonatkozóan

év hó naptól év hó napig

Önellenőrzés/Ismételt önellenőrzés/Előző bevallásban kimaradt telephely jelölése

E) Az adó összegének meghatározása

11. Az önkormányzati rendelet szerinti adómérték (%)

12. Az iparűzési adó önkormányzati adórendelet szerint számított értéke

13. Csökkentett adóösszeg a KKV számára

14.

15.
Ráfordításként, költségként az adóévben elszámolt belföldi útdíj 7,5%-ának [Htv. 40/A. § (1)
bekezdés b)] településre jutó összege

16.
Ráfordításként, költségként az adóévben elszámolt külföldi útdíj 7,5%-a [Htv. 40/A. § (1)
bekezdés b)] településre jutó összege

17.
Ráfordításként, költségként az adóévben elszámolt úthasználati díj 7,5%-a [Htv. 40/A. § (1)
bekezdés b)] településre jutó összege

18.
Önkormányzat döntése alapján 2,5 mFt alatti adóalapösszegű vállalkozások adókedvezménye
[Htv. 39/C. § (2)]

19.
Önkormányzat döntése alapján háziorvos, védőnő adókedvezménye 20 mFt alatti
adóalapösszeg esetén [Htv. 39/C. § (3)]

20.
Az önkormányzati döntés alapján a vállalkozó adóévben elszámolt alapkutatás, alkalmazott
kutatás , vagy kísérleti fejlesztés közvetlen költsége 10%-ának településre jutó hányada
[Htv. 40. § (3)]

21. Önkormányzat döntése alapján beruházás adókedvezménye [Htv. 39/C. § (4)]

Az adóalapra jutó iparűzési adó összege (12. vagy 13. sor)

22.
A tárgyévben fel nem használt, következő évekre átvihető, beruházáshoz köthető
adó-mentesség összege

23. Az iparűzési adófizetési kötelezettség

A Htv. 51/N. § és 51/O. § alapján fizetendő adó összege

Önkormányzat neveA)

Önkormányzat adószáma
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Önkormányzat neve

Adózó adószáma Adózó adóazonosító jele

Az adóalap megosztásához szükséges adatok
22HIPAK_M-OSZT

Adózó neve

Személyi jellegű ráfordítással arányos megosztás
(1. pont bejelölése esetén)

21.
Az önkormányzat illetékességi területén foglalkoztatottak után figyelembe veendő személyi
jellegű ráfordítás összege

22. Az önkormányzat illetékességi területén figyelembe veendő eszközérték összege

I.

Eszközérték arányos megosztás
(2. pont bejelölése esetén)

II.

Személyi jellegű ráfordítással és eszközértékkel arányos megosztás
(3. pont bejelölése esetén)

III.

31.
Egyetemes szolgáltató, villamosenergia- vagy földgázkereskedő esetén a villamos energia
vagy földgáz végső fogyasztók részére történő értékesítéséből származó összes számviteli
törvény szerinti nettó árbevételből az önkormányzat illetékességi területére jutó árbevétel

32.
Villamos energia elosztó hálózati engedélyes által végső fogyasztóknak továbbított villamos
energia mennyiségéből (kWh) az önkormányzat illetékességi területén lévő végső
fogyasztónak továbbított

Villamos energiáról és a földgázellátásról szóló törvény alá tartozó adózók megosztása
(4. pont bejelölése esetén)

IV.

33.
Földgázelosztói engedélyes által végső fogyasztóknak továbbított földgáz mennyiségéből (m3)
az önkormányzat illetékességi területén lévő végső fogyasztónak továbbított

41.
Az önkormányzat illetékességi területén foglalkoztatottak után figyelembe veendő személyi
jellegű ráfordítás összege

42. Az önkormányzat illetékességi területén figyelembe veendő eszközérték összege

Építőipari tevékenységet folytató vállalkozás választása szerinti megosztás
(5. és 6. pont bejelölése esetén)

V.

43.
Építőipari tevékenység folytatására tekintettel telephellyé [Htv. 37. § (2) b) pont és (3)
bekezdés] minősített településeken végzett építőipari tevékenységből származó, számviteli
törvény szerinti értékesítés nettó árbevételének az önkormányzatra jutó része

44.

Építőipari tevékenység folytatására tekintettel telephellyé [Htv. 37. § (2) b) pont és (3)
bekezdés] minősített településeken az adóév utolsó napján fennálló, építőipari
tevékenységgel összefüggésben készletre vett befejezetlen termelés, félkésztermék,
késztermék értékének az önkormányzatra jutó része

51.
Az önkormányzat illetékességi területén foglalkoztatottak után figyelembe veendő személyi
jellegű ráfordítás összege

52. Az önkormányzat illetékességi területén figyelembe veendő eszközérték összege

Vezeték nélküli távközlési tevékenységet végző vállalkozó esetén alkalmazandó megosztás
(7.,  8., 9. pont bejelölése esetén)

VI.

53.
Vezeték nélküli távközlési tevékenységet végző vállalkozó esetén az önkormányzat területén
lévő előfizetők száma

61.
Vezetékes távközlési tevékenységet végző vállalkozó vezetékes szolgáltatási helyeinek
száma az önkormányzat területén

62.
Vezetékes távközlési tevékenységet végző vállalkozó vezeték nélküli előfizetőinek száma az
önkormányzat területén

Vezetékes távközlési tevékenységet végző vállalkozó esetén alkalmazandó megosztás
(10. pont bejelölése esetén)

VII.

A) Adóalap meghatározása (04-01 lapon bejelölt megosztási módszer szerint)

1.
Az önkormányzat illetékességi területén foglalkoztatottak után figyelembe veendő személyi
jellegű ráfordítás összege

11. Az önkormányzat illetékességi területén figyelembe veendő eszközérték összege

                     



Adózó adószáma Adózó adóazonosító jele

Adóelőlegek bevallása
22HIPAK_M-EL

Adózó neve

Önkormányzat neve

Adóelőlegek bevallásaA)

év hó naptól

_

év hó napig

Előlegfizetési időszak

év hó nap

Első előlegrészlet esedékessége összege

év hó nap

Második előlegrészlet esedékessége összege

                     

                

        

        



B) Rendelkezés túlfizetés felhasználásáról

12. Visszatéríteni kívánt összeg

13. Az adott önkormányzati adóhatóságnál nyilvántartott más adónemben  keletkező később
esedékes adófizetési kötelezettségre felhasználni kívánt összeg (D blokk kitöltendő)

14.
Más adónemben /  hatóságnál nyilvántartott lejárt esedékességű köztartozásra átvezetni
kívánt összeg (E blokk kitöltendő)

11. Az önkormányzati adóhatóságnál fennálló helyi iparűzési adó túlfizetésem összege

Adózó adószáma Adózó adóazonosító jele

Nyilatkozat túlfizetésről
22HIPAK_M-TUL-01

Adózó neve

Önkormányzat neve

A túlfizetés visszautalására szolgáló pénzforgalmi számlaszámC)

____

A) Nyilatkozatok

Nyilatkozom, hogy más adóhatóságnál nincs fennálló adótartozásom.

Nyilatkozom, hogy nincs az önkormányzati adóhatóság által nyilvántartott köztartozásom.2.

1.

D) Más közteherben fennálló jövőbeni fizetési kötelezettség

21.

22.

23.

24.

25.

26.

27.

28.

29.

30.

31.

32.

33.

34.

Közteher megnevezése Összeg (Ft)

                     

                            



Adózó adószáma Adózó adóazonosító jele

Nyilatkozat túlfizetésről
22HIPAK_M-TUL-02

Adózó neve

Önkormányzat neve

E) Más adónemben, más hatóságnál nyilvántartott lejárt esedékességű köztartozásra átvezetendő összegek

41.

Köztartozást nyilvántartó intézmény
megnevezése Összeg (Ft)

42.

43.

44.

45.

46.

47.

48.

49.

50.

51.

52.

53.

54.

Közteher megnevezése
Köztartozáshoz tartozó pénzintézeti

számlaszám
Intézmény által alkalmazott

ügyfélazonosító szám

                     



Adózó adószáma Adózó adóazonosító jele

Önellenőrzési melléklet
22HIPAK_M-ÖNEL

Adózó neve

Önkormányzat neve

1.
Adóalap változása

(+, -)

2. 
Adóösszeg változása

(+, -)

3. 
Az önellenőrzési pótlék alapja

  

4. 
Az önellenőrzési pótlék összege

  

                     


