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B E V A L L Á S 

a 2016. évi helyi iparűzési adóelőleg-kiegészítéséről 

 

 

I. Azonosító adatok: 

Az adózó neve (cégneve): ……………………………………………………………………… 

Címe (lakóhelye, székhelye): …………………………………………………………………... 

Telephelye: ……………………………………………………………………………………... 

Levelezési címe: ………………………………………………………………………………... 

Adószáma: ……………………………………………………………………………………… 

A bevallás kitöltőjének neve: …………………………………………………………………... 

Telefonszáma: ……………………………… e-mail címe: …………………………………… 

 

II. Az adóelőleg-kiegészítés bevallása: 

Az önkormányzatot megillető, az adóév utolsó hónapjának 20. 

napjáig fizetendő adóelőleg-kiegészítés összege: …………………………….. Ft 

Felelősségem tudatában kijelentem, hogy a fent közölt adatok a valóságnak megfelelnek. 

 

……………………………………, …….. év ………….. hónap …. nap 

 
 
     ………………………………………………………… 
     az adózó vagy képviselője (meghatalmazottja) aláírása 
 
 
1. A jelen adóbevallást ellenjegyzem: __________________________ 

2. Adótanácsadó, adószakértő vagy okleveles adószakértő neve: 

_________________________________________________________ 

3. Adóazonosító száma: _____________________________________ 

4. Bizonyítvány / igazolvány száma: ___________________________ 

 

Jelölje X-szel, ha az adóhatósághoz bejelentett, a 

bevallás 

aláírására jogosult állandó meghatalmazott:  � 

Jelölje X-szel, ha meghatalmazott és 

meghatalmazását csatolta: � 

Jelölje X-szel, ha az aláíró az adóhatósághoz 

bejelentett pénzügyi 

képviselő: � 



 

 

 
 

Kitöltési útmutató 

 
 

Ezt a nyomtatványt a helyi iparűzési adóelőleg-kiegészítésére kötelezett – Püspökladány 
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. 
 
Az előleg kiegészítés bevallási és megfizetési határideje naptári évvel megegyező üzleti évű 
vállalkozó esetén 
 

2016. december 20. 

 

I. Az azonosító és egyéb adatokat az előírt bejelentési kötelezettség során bejelentett 
adatokkal kell kitölteni. Amennyiben a bejelentett adataiban változás történt, azt az 
adatváltozás bejelentése nyomtatványon kell bejelentenie. 

 
II. Ebben a sorban kell feltüntetni a Püspökladány önkormányzathoz fizetendő 

iparűzési adóelőleg kiegészítés összegét, melyet az adóévre várható korrigált Htv. 
szerinti árbevétel Püspökladány önkormányzat illetékességi területére jutó adóalap 
adójából kell kiszámítani. Az adó mértéke: 1,5 %. 

 
A kiszámítás módja: a tárgyévre várható adó összege csökkentve az adóév első félévére 
előírt előlegrész és az előző évi bevallás VIII. 2. sorában bevallott előlegrészlet 
összegével. 
Amennyiben a 2015. évi bevallás VIII. 2. sorát adóhatóságunk javította és erről értesítést 
küldtünk, akkor a számításnál a javított előlegösszeget kell figyelembe venni. 
Amennyiben a várható adó és az előlegek különbözete pozitív szám, akkor a bevallás 
benyújtása kötelező! 

 
Az előleg kiegészítés összegét a 11738053-15373694-03540000 számú iparűzési adó 
számlájára kell teljesíteni. 
 
 
 
 
 
 K e s e r ű  László 

 jegyző 
 

 
 


