
  
 

Benyújtandó:  
Derekegyház Község Önkormányzata 
6621 Derekegyház, Kossuth u. 4. tel: 63/453-003 
Ip. adó beszedési számla:  57200017-10011661 

Késedelmi pótlék számla:  57200017-10011685 

Bírság számla:    57200017-10011678 

Államig. illeték számla:  57200017-10011630 

 

 

Bevallás, postára adás napja:……………………….. 

Átvette:……………………………………………… 

Mutató:……………………………………………… 

Ügyirat száma:……………………………………… 

I. Az adóalany 

1. Neve (cégneve): .............................................................  

2. Adószáma: □□□□□□□□-□-□□ 
3. Székhelye:  ....................................................................  

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

5. A bevallás kitöltőjének neve, telefonszáma:  

6. A vállalkozás e-mail címe: ............................................  

II. Adóelőleg-kiegészítés bevallása 
  

Derekegyház Község Önkormányzatát megillető, az adóév utolsó hónapjának 20. 

napjáig fizetendő helyi iparűzési adóelőleg-kiegészítés összege: 

         

Ft 

   

……….……………………………………………….. 
az adózó vagy képviselője (meghatalmazottja) aláírása 

1. 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:…………   

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

megfelelnek. 

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

 

Bevallás a 2011. évi helyi iparűzési adóelőleg-kiegészítés összegéről 
Derekegyház község illetékességi területén folytatott állandó jellegű iparűzési tevékenység esetén  



 
- 

Tájékoztató 

Az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény (Art.) alapján a társasági adóelőlegnek az  

adóévi várható fizetendő adó összegére történő kiegészítésére kötelezett vállalkozónak az  

adóévi helyi iparűzési adóelőlegét is ki kell egészítenie a várható éves fizetendő adó 

összegére. 

A társasági adóelőlege kiegészítésére az a kettős könyvvitelt vezető társasági adóalany  

vállalkozás köteles, amelynek az adóévet megelőző adóévben az éves szinten számított  

árbevétele meghaladta a 100 millió forintot. 

2010. évtől kezdődően az adózónak a helyi iparűzési adóelőleg-kiegészítés összegéről az 

önkormányzati adóhatóság által rendszeresített nyomtatványon bevallást is kell tennie.  

A 2011. évi helyi iparűzési adóelőleg-kiegészítés bevallási és megfizetési határideje a naptári 

évvel megegyező üzleti évű adózók esetén: 

2011. december 20. 

Az adózó bevallási kötelezettségének e nyomtatvány kitöltésével és adóhatóságunkhoz a fenti  

határnapig történő visszajuttatásával tehet eleget. Címünk: 

Derekegyház Község Önkormányzata 

6621 Derekegyház, Kossuth utca 4. 

A kiszámítás módja: a tárgyévre várható adó összege csökkentve az adóév március 16. és 

adóév szeptember 15. napjára bevallott előlegrészletek összegével. Az előleg-kiegészítésre 

kötelezett adózónak a bevallást akkor is be kell nyújtania, ha nem keletkezik előleg- 

kiegészítési kötelezettsége. Ebben az esetben a II. pontba nullát kell írni.  

A kiegészítés összegét Derekegyház Község Önkormányzatának 57200017-10011661-00000000 
számú helyi iparűzési adó beszedési számlájára kell teljesíteni. 

Felhívjuk adózó figyelmét, hogy az Art. 172. § (12) bekezdése alapján, ha az adózó  

esedékességig az adóévi várható adó összegét - figyelemmel az adóév során megfizetett 

előleg összegére is - nem fizette meg legalább 90 %-os mértékben, a befizetett előleg és az 

adó 90 %-ának különbözete után 20 %-ig terjedő mulasztási bírságot fizet. 

Amennyiben az adóelőleg-kiegészítéssel kapcsolatosan további kérdései lennének, keresse  

ügyintézőnket a fenti címen vagy a (63)453-003-os telefonszámon. 

Derekegyház Község Önkormányzata 


