Iparűzési adóalap egyszerűsített meghatározási módja
20….. adóévről KÉKKÚT önkormányzatának illetékességi területén folytatott állandó jellegű iparűzési
tevékenység utáni adókötelezettségről szóló helyi iparűzési adóbevalláshoz kapcsolódó
Adózó neve (cégneve): ..............................................................................................................................................
Adószáma:__ __ __ __ __ __ __ __ - __ - __ __

Adóazonosító jele : _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

A személyi jövedelemadóban átalányadózást választó adózók iparűzési adóalapjának egyszerűsített
meghatározási módja (1990. évi C. tv. 39/A. § /2/ bek.)

I.

Sorszám

1.
2.
3.
4.
5.
II.

Megnevezés
A vállalkozó által az adóévben elért bevétel összege
(1995. évi CXVII. Tv. 51. §-a alapján)
Levonható költséghányad összege
(1995. évi CXVII. Tv. 53. §-a alapján)
A személyi jövedelemadóról szóló tv. szerinti átalányadó alapja
(1995. évi CXVII. Tv. 53. §-a alapján )
(1.sor - 2. sor)
Átalányadózók iparűzési adóalapja az Szja. tv. átalányadó alapjának 20 %-al
növelt összege, maximum a bevétel 80 %-a)
(3. sor x 1,20)

Az adatokat Ft-ban kell megadni!

Az adó összege (4. sor x 2 %)

Vállalkozási tevékenységet folytató adóalanyok iparűzési adóalapjának egyszerűsített meghatározási módja
(1990. évi C. tv. 39/A. § /3/-/4/ bek.)
Sorszám

1.
2.
3.

Megnevezés
A helyi adókról szóló 1990. évi C. tv. szerinti nettó árbevétel
Adóalap a nettó árbevétel 80 %-a (1. sor x 0,80)
Az adó összege (2. sor x 2 %)

Az adatokat Ft-ban kell megadni!

III. Az egyszerűsített vállalkozói adó (EVA) alanya iparűzési adóalapjának egyszerűsített meghatározási módja:
(1990. évi C. tv. 39/B. § /1/ bek.)
Sorszám

1.
2.
3.

Megnevezés
A 2002. évi XLIII tv. 5. § és 8. § EVA alap
Iparűzési adóalap, az EVA alap 50 %-a (1. sor x 0,50)
Az adó összege (2. sor x 2 %)

Az adatokat Ft-ban kell megadni!

IV. A Kisvállalati adó (KIVA) alanya iparűzési adó alapjának egyszerűsített meghatározási módja
Sorszám

1.
2.
3.

Megnevezés
A 2012. évi CXLVII. Tv. 20.§. KIVA alap

Az adatokat Ft-ban kell megadni!

Iparűzési adó alap : a KIVA alap 20 %-al növelt összege
Htv. 39/B. §. (2) bek. (1. sor x 1,20)
Az iparűzési adó összege (2. sor x 2 %)

Kelt: ............................. ,20…..év ……………… hó

……… nap
……………………………….
(cégszerű) aláírás

