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2018. adóévről MEZŐKÖVESD Város Önkormányzata illetékességi területén folytatott 

állandó jellegű iparűzési tevékenység utáni adókötelezettségről 
Mezőkövesdi Közös Önkormányzati Hivatal 

3400 Mezőkövesd, Mátyás király u. 112. Tel.: 49/511-501, 49/511-502 

 

Az adóhatóság tölti ki! 

 

 

 I. Azonosító adatok:  

 

1. Adóalany neve (cégneve): ............................................................................................................... 

                                                                                                       

2. Adószáma:  ................................ - .......- ...........                                               

 

3. Székhelye: ............  ......................................................................................................................... 

 

4. Levelezési címe: ........  .................................................................................................................... 

 

5. Bevallást kitöltő neve: …………………..  Telefonszáma/, e-mail címe: ...................................... 

 

 II. Adóelőleg-kiegészítés bevallása 
1. Mezőkövesd Város Önkormányzatát megillető, az adóév utolsó 

hónapjának 20. napjáig fizetendő adóelőleg-kiegészítés  

(Naptári évtől nem eltérő adózóknál ez 2018. december 20.) 

        .............................................. .- Ft 

 

 
Felelősségem tudatában kijelentem, hogy a bevallásban közölt adatok a valóságnak 

megfelelnek. 

 

 __________________ , _____ év ___ hó ___ nap 

1. A jelen adóbevallást ellenjegyzem:  ________________  Jelölje X-szel, ha az adóhatósághoz bejelentett, a bevallás 

aláírására jogosult állandó meghatalmazott:  

2. Adótanácsadó, adószakértő vagy okleveles 

adószakértő neve: ________________________________  

Jelölje X-szel, ha meghatalmazott és meghatalmazását 

csatolta:  

 3. Adóazonosító száma:  __________________________  Jelölje X-szel, ha az aláíró az adóhatósághoz bejelentett 

pénzügyi képviselő:  

 4. Bizonyítvány / igazolvány száma:  ________________   

 

 

A bevallás aláírás nélkül érvénytelen! 
 

Benyújtás, postára adás napja:…………..év ………hó………..nap 

Az adóhatóság törzsszáma: 726478    

 átvevő aláírása 

  

  

 

   

      az adózó vagy képviselője (meghatalmazottja) aláírása 



KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ 
 az iparűzési adóelőleg-kiegészítés összegének bevallásához 

 

 

Ezt a nyomtatványt a helyi iparűzési adóelőleg kiegészítésére kötelezett - Mezőkövesd város 

illetékességi területén állandó jelleggel iparűzési adóköteles tevékenységet végző - 

vállalkozóknak kell kitölteniük. 

Kiegészítésre kötelezettek köre: a társasági adóelőlegnek az adóévi várható fizetendő adó 

összegére történő kiegészítésre kötelezett vállalkozó. 

Az előleg kiegészítés bevallási és megfizetési határideje naptári évvel megegyező üzleti éves 

vállalkozó esetén  

2018. december 20. 

 

 

A naptári évtől eltérő üzleti évű vállalkozó esetén az adóév utolsó hónapjának 20. napja. 

 

I/1.-5. sor: az azonosító és egyéb adatokat az előírt bejelentési kötelezettség során 

bejelentett adatokkal kell kitölteni. Amennyiben bejelentett adataiban változás történt, azt a 

BEJELENTKEZÉS/VÁLTOZÁS BEJELENTÉSE nyomtatványunkon kell bejelenteni. 

II/1. sor: ebben a sorban kell feltüntetni a Mezőkövesd Város Önkormányzatához fizetendő 

iparűzési adóelőleg-kiegészítés összegét, melyet az adóévre várható, korrigált Htv. szerinti 

árbevételből számított Mezőkövesd Önkormányzat illetékességi területére jutó adóalap 

adójából kell meghatározni.  

Az adó mértéke az adóalap 2%-a 

A kiszámítás módja: 

A tárgyévre várható adó összege csökkentve a 2016. évről benyújtott bevallás VIII.3. 

sorában bevallott (2018. március 19-én esedékes) előlegrészlet és a 2017. évről benyújtott 

bevallás VIII.2. sorában bevallott (2018. szeptember 17-én esedékes) előlegrészlet 

összegével. Amennyiben a bevallott előleg összegét az önkormányzati adóhatóságunk 

javította és erről értesítést küldött, akkor a számításnál a javított előlegösszeget kell 

figyelembe venni. Az előleg-kiegészítésére kötelezett adózónak a jelen bevallást akkor is 

be kell nyújtania, ha nem keletkezett előleg-kiegészítés fizetési kötelezettsége.  

Ebben az esetben kérjük, hogy a mezőbe nullát írjon! 
 

 

Az adóelőleg kiegészítés összegét a 11734107-15350071-03540000 számú iparűzési adó 

számlára kell - jelen bevallás benyújtására előírt határidővel egyezően - 2018. december 20-

ig megfizetni. 

Amennyiben a bevallás kitöltése során további kérdése merülne fel, úgy munkatársaink 

készséggel állnak rendelkezésére ügyfélfogadási időben, valamint a 49/511-501 és 49/511-

502 telefonszámokon. 

 

Levelezési cím: Mezőkövesdi Közös Önkormányzati Hivatal  

                     3400 Mezőkövesd, Mátyás király u. 112. 

                Ügyfélfogadás helye: Mezőkövesdi Közös Önkormányzati Hivatal  

  ”A” épület földszint 2. iroda  

                Ügyfélfogadás rendje: hétfő, szerda: 8-12 óráig; csütörtök: 8-17 óráig 


