
BEVALLÁS rőhp
a helyi iparűzési adóról állandó jellegű iparűzési tevékenység esetén

2014 évbd l{.zdjdó rdóévb.n l vtqz.nll fuzl ó toaég ü! ko.na íyát i ll.ia kess a8 i i..üleíén íoty labrt (.véke.ysag U tá ni a d óköt.l.z.tlség ról(Belylijlandó r §zél.hely, i.I.ph.ty íekvag. serlnii telepüIé§i dnkorm{ny.r, ióvárosb.n r úv{rcsi ónkor;Án;ztt .dóhít&óq{hoe}

I. B.víllásjill.gf

!t,Év6b.v,ll{§

4. NaptÁri é,,től eltéró ilzl.ti évet vtl{gró tdóó b.vdl sr

5. Év kórb.n k zdő .dózó b.vallá§!

ó. N.ptóli évtól .ltóró ilzl.ti évet vt1.9tó tdózó átléré§ének évéról kaszűn évközi bevall{§r

7. A §zenéIyi jöv.d.I.n.dóról szóló lónény §Z.iít n€zjgrzdtsagi ó§l.rn.ló bcv.Insa

8. A Htv. 37. § (2) ,) pontj! dapján átludó j.ll.gú lptízési tevékenys€gé váló i.vékenység ut{n b.nyújioft b€vallás

9, A kisrdózó vólhlkor& tat.l.s ldójínllr llfiyrként b.ny,tjtott b.vtllág

IIL A zjró b.vlllás b€ny,ijrósÁnak oka

4. A le9éleíFég sját elh.tdroz&ból történó meg§zünl.té§.

5. Hltógági m.g§zünterés

6. Eló lÁB.ságként m úkódó tá B!§d g .agb.j ceyzés irá n l i ka r.l.n n. k .tü t*ilást vlgy , ké.el.n b ej egyzé§ €l ó tti vis§zavonása

8. T.l.phcly m€g9ünt té§.

9. Egysz.rú§It tt v{llslkozói adóál!íyis{g m.gszilné!.

l0. EB/ani válltlkoái tevéleny§é! gilí.t.lieié§e
1l.Akjs.dózóvdllllko?.ll§oktétel.s.dójáblnar.dórhoyisÁgévküzb.nvrlók.t.tkezés.
t2,Akfu.dózóvÁlhlkozd§oktétl.§.dójÁbsn.2rdórlrnyisígneggúnés€(!levék.úyséemeAgzünl.té§.n{lkúl)
13. ,{ lisvílhlali adób.n sz ldóalanyiság ú.gszúné§e

14, A t.lepülégi dnkornÁnyzi idórend.1.1én.k hstÁlyon klvül helye&.

r. Adóal.íy ícvc (cégneve).

vtosruoocg, ia";e:fffTlé,f|] hó[1,1*p
3. Ány iá M0lgté§i csa|á di as útóncve:

Adó,"á.", ffTffff[l _ [l - f| l
s.st"rlotir"i.,l,;.t.,fffT flf[l .ftD []l ]1 l
6. Pénzintéz.li §zámlNzím,:

l. s"erletye, trtttaye, |=ff[l
kózGrül.tjelleg_hsz,_ép._lh. cm. ailó

s, r.*a-e.i 
"r.",, [l ff l

közlcrülel _ kdzt.rü1.1j.Ileg _ hsz ép,_lh._em, _ritó

vL Az adó rlapj{nlk.gy§z..ús'lett n€ghailloznsi nódját víli§zún nyilstkozlt!

A 2014, adóévr. .z ldóallp egyserli§ti.lt n.gálapittsi nódjÁr v{lNzrom:

! a) t §r.maly jöv.d.l.nailóról sóló tonély g.rinli átat{íyldózóként

! b) rz .gr§zcrúrít tt vállalkoói rdó alrny.ként

!o.zldóévbcn 8 nillió forintot meg nen hrladó í.t(ó {rbcvét€lú rdórlrnykónt

[ld) l üsv{üallli !dó bttdly. ttá irrtozó ldóa|.nyMnt



tmmmmtn
2. El.dolt aruk b.s4.ré!i artékan.& kó4.1it tt @lgúll.t&ok artalétr.t firy.l.nb. v.h.t6 (, tlfu. !9. §

(o b.L h.ttlyr .l{ ú.D t rtoó tdóduy .!.én E |lp ltl6. sr .§/úttca ras4

3. A, dválltlkozól tü.rltés.k értak.

4. Ány.gkölbég

5.Altpkütrt{r,tlkllmrzoit kuhtfu,

lll§ér|.ti í€j!.gté! .dóavb. n .lszlEol t köd.tlen lóltsag.

6. Etv. lariíti _ víll.lkozfui &inlú - .dó.l,p [r€+J+4r5)|

?. A foglrll@ztlta. í69déséh@ k pcolódó !dó.ltp,m.ít *ag

6. A foglllkozhta! Bökk !t&éhe lopBolódó tdó.lrPnöv.lrnany

9. M.llBrag.lrk.t lor.igllt Htv. kritrti - . valltlkortsi Eintú _ .dó.lrp 16_7+8|

l0. Áz ótrkorn{Itzrt lll.ték s9égi hi0l.iér. júó _ . 9. .orblD léYó tdó.ltp m.go9tÁ$

@rinii - í.l.pülasi ,rintú tdó.lap

ll. Ádóú.nt . tdó.l.P ónkorbllrzlli dóúta. ll.pjfu oltv. ]9/c, §-. 9.n.l)
12. Á2 önkorn{n}u ii í.íd.l.t !4.inri .dókót ld dórl.p (t0_1l)

t3. Adódlpri jutó iprrú,-éli rdó 0$z.g. (r2. 3oti 2 %)

14, Ónkorm{nyrlti dónté! úrilti tdók dY@many (E§. !9/c. §-,s4rinl)
15. A, id.iglenc! l.tl.gú iperúz&l t vak ny3ag utan .z rdóavbetr m.gfu.t.tt é!

r, ünkoíníny4tnll l.vonh.tÓ.dóát.lány üs§z.g.

16. A, .alóavben m€litt it útdíj 7j%_Án.k . tel.pülalr. júió ö!gag. GItv. 40/A.§(1) ..
l7.Ip.ríró.trdóíiz.é§i k6t leatlség113{14+í5+16)|

18. Ádó.l6l€r. .lóírt (b.f@tctt) osz€,

19. F.llöltési k6t lalt ég dméb.16lrl (benkl.tl) ó§z.ts

20. Kílö.büet u7_(t8+19)I

2l. Á, ÜnkorDanyzrtn juó .dótt ltny &9.g.
22. Kúllbldöí létBltetl t kpn lyrejuió.dó.l.p

23. Az dóévb.! n.glizt tt ._úldli 7.5%-t

l. qlv. lkrilti - 9{ll.|kozl3l &iDiú _ avs n.tió {.bevat.t

tó9l.t l!. kü|ön lrpoI t !álb.tó)

(F0

mmtnfnm,mmmmtrf,mmtntnm,
mf!mm[!,[!m{I!m[n,
mm]]-rn]_ntn,mtmmmm,mmm[|m,
mmmmta,mmmmm,mmmmflIl,mmmmm,mtnmmtm,
m[nmmfn,mmmmtn,mmmmm,m[!mmtn,f!mtmtrnm,mmmmm,mmmm[!,[!mlmtmill,mmmm,rlll,

vrü. Adó.Iót.g b.úll{s
l, Eldl.grEléll ld6M.k

2. El§ó.lól€í&rl.t 2015.09.15.

3. MÁ.odlk.löl€részlet 2016.03.16.

ü. r.!.!őség.m hdtt{bt! ldj.l.nt n, hogy . b.v.lljíb.í kozólt tdrlok . tlló§'gnrk n.gf.|.|n.k

trm n n
av hó

l. A j.l.! ldób.vdlt§t .l|.qi.5,z.n:

3zrdóró Yrgy kapús.lóJ. (m.ghslalh.zottj!) tlíírásl

J.lölj€ x{r.l, hl e idóhttóságh@ bejel€nt.tt,. b.v.llts lláirá§írs
jogosult iuándó n.gn dn&otí !

J.lölje X_g.I, ht n.8h.hlm.4tl as n.ghirllmazd§tt§atott,: |l
Jelölj. x_trl. h. u {láiró i2 ldóbsl&Ághoz b.jelenlen Pén/ügJ,i
képvi5.1ö|| |

2. Adóbíd.§Ndó, tdógkaró {§/ old.v€|B .dósakart6 í.v€|

4, Bianyí§Iny / ig.alílny szÁm!:

Helyi iparűzési adó számla száma: L174ZO49-I544t692-0354000O



,,A" jelű betétlap
2014. évben kezdód6 adóéWól a Vácszentlászló közsé8 önkormányzat illetékességi területén

folytatott állandó jellegű iparúzési tevékenysé8 utáni adókötelezettségrő| szóló helyi
iparűzési adóbevalláshoz

vállalkoók nettó árbevételén€k a ki§zánitásá

1. Htv. §Zrinti - vtll.IkozÁsi vinú _ év€s nctió {rb€vót l [2J4_5_6]

2. A glnvii.li oFéíy §z.rinii í.tró árb.vét.l

3. A lásssági ldóról a§ u osztalékadóról szóló röréíy §z.riíd jogdljbevét€l

4, Eeyéb szolgÁltrkok ériék ként, ill.tv. .gyéb r{fordlt{§ok

kozdtt kiúú(.iot( jöv.déki Mó &§z.g.

5. Dgyab rífordilÁsk közöt kiDtrtsiott r.gisztíció, tdó,.ne.gi, ldó ósl4ge

6. F.lgolgálfui dij drbevétel.
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,,E" jelű betétlap
2014. évben kezdódő adóé\Tól vácszentlászló község önlormányzat illetékességi területén

forytatott állandó jelle8ű iparüzési tevékenység utáni adókötelezettségról szóló hetyi
iparúzési adóbevalláshoz

Az€ladott áruk beszerzé§i értéke é§ a közvetített szolgáltatások érték€ figy€lemb€ vehető együttes összege,

kapcsolt vállalkozá§ adóalapja

z. eao_*.r,opr., ff|=fffff| ll .lao*a-",fifffffi_[l-ffi

IL A tltv, 39. § (6) b.k.zdéséne!. b.láty. a la ícm t rrozó válh l kozd ! cs. aéí {Ft)

l. Eladott áruk besMési érréke (.lábé) öszsen

2, Kö4.lített szolgáli.tá9ok órtéke össA6
3, Az l . és 2, soíból a H§, 39, § 0) b9k. Mrinli €xPolt áó.vélelhez kap.solódó clábé és közvetltett

selgált lá.sokérlék 500 M Flotn.g n.m h .dó í.ttó árbevéiclű vÁlltlkozónlk

4, Az l , soiból a Htv, 39, § (7) bek. Grinti kózlinaszírozásbú rá§eoló gyógyserek értékesitaséhez

kápcsolódó elábé 500 M Flot neg reD hehdó n.ttó trb€vételú válltlkozónlk nem k.lt titölr.nil
5, A Htv, 39, § (4)_(5) bek, a]apján Gávose) meBállaltolt levonhaló elábé és köT€tIlet1 szolgáltaú§ok

é,tél€ 98]dttes Össrcge

6, Figytlembo vcheó elábé é§ n kö4etitott salgálbtá§ok éttékének egyoltes összge
(leglelj ebb 50 0 M Ft letló árbevétel ú adóó 6.tón ( l ,+2,), 5 00 M Ft felotti nenó árbevélel

mmmmmm
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lII. Á Ht'v. 39, § (6) b.k zdésé.€! hir{iy! ,lá trrlozó klpcsott válhlkoz&.§.tén

.'rrtl .tTntlll nT .'rft].

l, A ka9Bolt válalkozás adóaleyok össas nettó árbevétele

2, Kapcsolt váll!Ik@á. adóalfuyok á]ta] figj,elembe veh€tó óssas úyagköliség, alvállalkozói leü.sltés€k
éítéke, alapkulalá§, alk ]mett kutatás, kísérl€ti fejl.sztés adóévb9n €lszámolt köaeícn köhsége

3, Kap.soh válla]kozál adóalúyok össz6 .ladott áruk besrczési éttékc

4, Kapcsolt vállatkozas adóa]úyok ó$zes kózvetit€tt srclgáltalások éíéke
5. A 3 s 4, sorból a HtY, 39. § (r) b.kezdé§e s*inri €xPon árbevételhez kapcsolódó ösrcs €l ábé é9

köa.tllctt szolgáltatá§ok éttéke

6 A 3, soóól a Htv, 39, § (?) b.k zdéso szerinti közfinrczlrczásbM rész€§Oló gyógszer€k

éitéksitéséh.z kapcsolódó 9lábé

?, A kápcsólt vállalkolsoknáI a lttv, 39. § (4)_(5) bekezdése a]aPjá! Gáv6m) megáuapjlott, twonhaó

elábé és kö^elit tt s@lgállalÁsok érléke cBylitcs összege

8, Kalcsoh váIlalkozás tagjai Által össAen figyeIemb€ vcheó €ladoft áruk b9sdu:si óítékének és á

köaelltettszolgá]latáfuk é,lékének egy1lt16 ös*8e (5.+ó,+7,)

9, Kapcsolt váUrlkozá§ok óssBitett pozitIv e(ijelíl kulönbüz€i (!dóalap) 0,_2,,8,)
l0, Az adóalerTájutó válla]kozási szintú adóald9

[9 sorl ("A" vary ,,B" vagj/ ,,c" vá8y ,,D" betódap ü^, sor/l, sol)]
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rrtn m m
nelység ,2 ,dóó vley képviselője (negh.t.lhMoríl) ,lÁíiÁs!



,,F" jelű betétlap
2014. évben kezdődó adóévról a Vác§zentlászló község önkormányzat illetékességi teniletéR

fol},tatott ál|andó jellegű iparűzési tevékenysé8 utáni adókötelezettségről szóló h€lyi
iparűzé§i adóbovalláshoz

A vóllalkozási §zintű ádóslap mego§ztásá

í. Az tlkllnarott .dóclcp rego§rtfu nódszer.

! r. seúélyi jell.gli r{fordít{§stl .rdnyo§ m€6zús

! 2. Eszkdzérték lrányos m.goeús

! 3. Á utv. Mellékl.tének 2.1 poílj t %rlíü negNzt{s

! 4. Á Etv. Mellékl.ténck 2.2 poírjt 3erind n€gNztó!

!5. Á lt§. Mellékletéí.k2.3 pontjí sz.íinti n.gosztís

!o. e uv. lratnerenel z.1.1 pontja s4rinli n.go9rás

!?. A Hlt. M.lléuct2.42 poílj! g.rinti negoszlá§

l. A vátlállozás {Itd t; ldóévb.n -. lltv, nelléuel. szriít-
figyelenb. v..ndóósZ§sz.mélyi jell.gú rÁfordit{s ös§z.ge

2, Á' l. §orból aónkornínyat iltetéü*ségi t ríleién íogl.|koztltott.kltán !z idóavb.n- r
tItv. nellétlel. sz.rint - figyelembev..ndó §znélyl jell.gű i{fordltft ftlz.ge

3, A v|lltlkúísnlk .z .dóévb.í ! széki€ly, t l.phcly lzrinri depül&.th.z trrtozó - s Htv,
n.llakl.te s4.inti - &szs .gközéíték ósr.g€

t|l]tilffi!n[],"
t[tlil]ffil1]]lil,*
It!.ffiffiffi.]il,"4. AJ. sorból .z ónkorn{nyát ill.ték.gségil.rül.ian íigeleBbeve.ndó ! HtY. n.lléklet€ sz.riíti-

.gközartét üssz.q.

5, EgJ,.l.nBs@lgáll.tó,villámos.nergis-v.§földgázk€r€gk dóvillamogen.rgfu vlgy
fotdgáz vég3ö fogylMtók részére tó.ténő értékesité§bdl .rárm!ó ó§9.3 sámvit li törvény

lz.rinli í.ttó {rb.var€b

6. Áz 5. solból ,2 .§ei.me9 s@lgált tó, villrD@.n.r8i._ vt§, fóldg{zker6kedó vilIrno!€nergi.
va§, fóldgáz vé$6 fo8y.sztók ré§zar. tórtaíó artékeslté§bó| 3árúázó .z ölkornányzat
illeték*ségi t.rül€térc j utó §lnvit li tönény sreriíii &íóárbevér.l.

7. villtnfi .n.rgit .loetó h{lózlri engedély.s Á! lbl dgázelGzlói .ng.dély.s .s.tén & ós§zes végsó

fogyagaó í. k tová bbltotl vilt tmos€n.lgia vagy lbldgáz m. n ny kag. (&s h vlgy €zer Dl)
8, Á ?, §or ból t vil l! m8 .í.rgi r .l6ztó hálóa í .ng.délye3 & fól dg{re losztói .ngedélye9 .s.lé n

&dnüornányzrt ill€rék$ségi t rül.tan lévó vagsó íogyágrónat továbbítoí villanos€nerci, vlgy
ltldg{z m.nnykag. (kwh v.gJ,.z.r ml)

9. Áz éplt6iptri l.vélrúnFégból ítltv. 52. § 24.| Mlrmrzó, gánvit li lönany su rinti érték §Ité§

n.tó árb.Yér.I. és ,z ldóéY urolró nrpjÁn fennalló, apltőiprri tevéketr}§égg.l ös§z.íilggésben

ltésrl.tr. vett befej.r.ll.n t rnelé9! féIkés, t.rúék! készt.rmék érlék .g],ttte! ó!s4g.
l0, A 9. §orból tzölkormányr.t illctéke$égi t rületéí t Hfu.3?. § (3) b.k€zdé§ serini télrcjóit

t.leph.lJr. jUló öl*g
ll. A vezelék nélk0li i{vküzlési t vék.nység€r végzó tdllalkozó tátüüzlési szolgáltltfutigélybe

v.9ó .l6fiatóin.k 3lnt
12, Á ll. §orból e ónkornányz illeték sé8i t rüI.lén tllílhrtó 3ánlází§i cín ,z.rinli ve.lak

nalküli távkózlasi t vakenysag.t igaíyb. v.vó etólielók szána
13. Á v.z.ték s iávkozlési l.vék íFég.t végzó vál1.1ko2ó v.z.iak§ távtozlé§i revékeny3ag

szolgálraiási helyein.k !áh!

!Ifn].ml.!n.! ]],",

tt!ffi,til]ffiffi,"

t[tl[!.ffi[!,Tt]."
m.n].mm]

tn.m[I.tTn

l-ttlfltlffiffitl] l,"

tlllfil.t]]l,*
[Effi.T]l,*
[f[-l.[Il.[fl. al

14.Á13.3orból!zóíkorntnyzctillelék*§.gitrületónr ólhsló v.z.étes §zolgíllaBi h.ly.i,ek§zÁm! tfl.[tTl.[],*
1 5. A v.z.iak.s lávüözlé§ i tevé k€ ny9éget végzö YÁt l r l kozó v€rcrék n él kOli ttYtüzl és i 9olsÁlt! tts t iga nybe

vevó.Iólizlóin.L 3zÁna

t6. A 15. §orból rz onkornínyzlt iueék*sagi t rületén rdálhrló sztnl{zfui cim sz.rinti v.z€ték íélküli
róvkózlési l.vék nység.t lcónybe vevó e| őtitJlő k §zá n.

IIt]ffi.tTll.*
.lTl1,oo

rTI] n n !z ldóó vlgy képvkddjc (m.gh,t lmlzoltja) aláirása
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