Bevallás a 2010. évi helyi iparűzési adóelőleg-kiegészítés összegéről
Göncruszka Község illetékességi területén folytatott állandó jellegű iparűzési
tevékenység esetén
Az adóhatóság tölti ki!
Benyújtás, postára adás napja:
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:
az átvevő aláírása

1. Azonosító adatok:
Az adózó neve (cégneve):
címe (lakóhelye,
székhelye):

telephelye:

levelezési címe:

adószáma:
adóazonosító jele:
statisztikai számjele:
bankszámlaszám:
fő tevékenységi kör (TEÁOR):
a bevallás kitöltőjének neve, telefonszáma:

2. Adóelőleg-kiegészítés bevallása (Art. 32. § )
Az önkormányzatot megillető, az adóév utolsó
hónapjának 20. napjáig fizetendő adóelőleg kiegészítés

Felelősségem tudatában kijelentem, hogy a bevallásban közölt adatok a valóságnak megfelelnek.
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(cégszerű) aláírás

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
2010. évi helyi iparűzési adóelőleg-kiegészítés bevallási és megfizetési határideje a naptári
évvel megegyező üzleti évű adózók esetén:
2010. december 20.
Az adózó bevallási kötelezettségének e nyomtatvány kitöltésével és adóhatóságunkhoz a fenti
határnapig történő visszajuttatásával tehet eleget. Címünk:

Göncruszka Községi Önkormányzat
3894 Göncruszka, Fő út 83.
A kiegészítés összegét Göncruszka Községi Önkormányzat által vezetett:

11734176-15545497-03540000
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 az
ügyintézőt a fenti címen vagy a (46)588-217-os telefonszámon.

Göncruszka Község önkormányzati adóhatósága

