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HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ

BEVALLÁS
A bevallás sárgával jelölt mezőit kell csak ezek után feltölteni, s a bevallás máris nyomtatható.
A táblázat-sorozat egyes mezői le vannak védve annak érdekében, hogy a véletlen felülírás következtében
a táblázat működése ne sérüljön.
A bevallás lapjain csak a sárgával jelzett mezőkbe írhat ( tehet X-t).
Figyelje a hibaüzeneteket, melyek a kitöltés során hasznos segítséget nyújtanak. Adatot csak a sárga
cellákba lehet (ill. kell) írni, a többi cella védve van a felülírás ellen.
1., ADÓMENTESSÉGEK:
Alsónémedi Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 13/2015. (X.28.), 15/2015. (XI.25.), 12/2016. (IX.29.) és
20/2016. (XII.02.) rendelettel módosított, egységes szerkezetbe foglalt 15/2012. (II.28.) sz. helyi adókról szóló
önkormányzati rendeletének 9. § (1) bekezdése értelmében mentes a helyi iparűzési adó alól
-

a) az adóalany, akinek a vállalkozási szintű adóalapja a 750.000 Ft-ot nem haladja meg,

b) a helyi adókról szóló 1990. évi C. törvény 52. § 23. pont szerinti vállalkozó házi orvos, védőnő: aki/amely –
gazdálkodó szervezetként vagy egyéni vállalkozóként – külön jogszabály alapján háziorvosi, házi gyermekorvosi,
fogorvosi alapellátási vagy védőnői tevékenységet végez és nettó árbevételének legalább 80%-a e tevékenység
(tevékenységek) végzésére vonatkozó, az egészségbiztosítási szervvel kötött finanszírozási szerződés alapján az
Egészségbiztosítási Alapból származik, feltéve, ha annak vállalkozási szintű iparűzési adóalapja az adóévben a 20
millió forintot nem haladja meg.
(2)
Az ( 1 ) bekezdés b) pontjában foglalt feltétel meglétét az adóalanyoknak az éves bevallás benyújtásakor,
annak mellékleteként csatolt nyilatkozattal kell alátámasztania.

2., ADÓ MÉRTÉKE

2016 - ban 1,9 %
2017 - ben 1,9 %

Helyi iparűzési adó számlaszáma:
Iparűzési adó számla:

10402881-50515153-52531058

3., A BEVALLÁS BENYÚJTÁSÁNAK HATÁRIDEJE: 2017. MÁJUS 31.
Eddig az időpontig kell megfizetni az előírt adóelőleg és a végleges adó közötti különbözet
összegét (elszámolási különbözet),valamint a kezdő vállalkozásoknak a keletkezett adó összegét.
A bankszámlával rendelkező vállalkozóknak az adókötelezettségüket átutalással kell teljesíteni.

Ügyfélfogadási ideje:
Hétfőn
Szerdán
Pénteken
További tájékoztatás:

8,00 - 17,30
8,00 - 16,00
8,00 - 12,00
www.alsonemedi.hu

Alsónémedi
Polgármesteri Hivatal
Adócsoport
2351 Alsónémedi, Fő u 58.
telefonszáma: 06 29 337-101 /19 mellék

A bevallás csak teljesen hibátlanul adható be!
Min. követelmény: MS excel 95, (Libre Office alatt korlátozott működés előfordulhat)
Képlethiba, törvényi változás miatti javítások esetén a frissebb verzió a
http://www.iparuzes.hu
honlapról tölthető le térítés mentesen. Ezen program szabadon másolható.
A program, valamint annak részei a jogtulajdonos előzetes hozzájárulása nélkül kereskedelmi
forgalomba nem hozható.
info@centex.hu

Ha a programban számszaki hibát találna,

Technikai segítség:

az alábbi mail címen jelezze, hogy javíthassuk!
Köszönettel: fejlesztők

Megrendelhető:

Ip bevall megosztás számítás 2-120 telephely 16HIPA feladással
Mérleg+ önkitöltő kieg m. mutatószámokkal +OBR feladás
excel+word

könyvelői verzió

