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Az adatokat Ft-ban kell megadni
101. A vállalkozás által az adóévben – a Htv. melléklete szerint – figyelembe veendő összes személyi jellegű ráfordítás összege

102. Hajdúdorog illetékességi területén foglalkoztatottak után az adóévben – a Htv. melléklete szerint – figyelembe veendő személyi jellegű ráfordítás összege

103. A vállalkozásnak az adóévben a székhely, telephely szerinti településekhez tartozó – a Htv. melléklete szerinti – összes eszközérték összege

104. Hajdúdorog illetékességi területén figyelembe veendő – a Htv. melléklete szerint – eszközérték összege

105. Egyetemes vagy közüzemi szolgáltató, villamos energia- vagy földgázkereskedő villamos energia vagy földgáz végső fogyasztók részére történő értékesítésből származó összes számviteli törvény szerinti nettó árbevétele

106. Egyetemes vagy közüzemi szolgáltató, villamos energia- vagy földgázkereskedő villamos energia vagy földgáz végső fogyasztók részére történő értékesítésből származó Hajdúdorog illetékességi területére jutó számviteli törvény nettó árbevételben képviselt aránya

107. Villamos energia elosztó hálózati engedélyes és földgázelosztói engedélyes esetén az összes végső fogyasztónak továbbított villamos energia vagy földgáz mennyisége

108 .Villamos energia elosztó hálózati engedélyes és földgázelosztói engedélyes esetén az önkormányzat illetékességi területén lévő végső fogyasztónak továbbított villamos energia vagy földgáz mennyisége


Tájékoztató adat a vállalkozási szintű adóalap önkormányzatok közötti megosztásáról:

Önkormányzat megnevezése
Megosztott adóalap önkormányzatonként (Ft-ban)
Hajdúdorog








Összesen:

Szükség esetén külön lapon folytatható!
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(cégszerű) aláírás
KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ AZ F JELŰ KIEGÉSZÍTŐ LAPHOZ
	
Az F jelű lapot azon adózóknak kell kitölteni, akik/amelyek több önkormányzat illetékességi területén végeznek állandó jellegű iparűzési tevékenységet, és ezért a vállalkozási szintű adóalapjukat meg kell osztaniuk a székhelyük, illetve telephelyük (telephelyeik) között.

A kiegészítő lapot együtt kell kezelni a bevallási főlappal, ezért ki kell tölteni a kiegészítő lap fejrészét is, továbbá ezt az oldalt is (cégszerűen) alá kell írni!

Ha a személyi jellegű ráfordítás szerinti adóalap megosztást alkalmazza, akkor a 101. és 102. sorokat kell kitölteni. Amennyiben az eszközérték arányos megosztási módszert alkalmazza úgy 103. és a 104. sorokat kell kitölteni. Ha a vállalkozás a komplex megoldási módszert alkalmazza abban az esetben valamennyi sort ki kell tölteni.

101. sor: Itt kell feltüntetni a Htv. mellékletének 1.1. pontja alapján számított (vállalkozási szintű) személyi jellegű ráfordítás összegét, azaz a személyi jellegű ráfordítás arányában történő adóalap-megosztás vetítési alapját. Magánszemély vállalkozó esetén - a székhely tekintetében – önmaga után elszámolt személyi jellegű ráfordítás címén 500 000,-Ft-ot kell figyelembe venni.
102. sor: Ebben a sorban kell feltüntetni a vállalkozás által Hajdúdorog illetékességi területén foglalkoztattak után adóévben felmerült személyi jellegű ráfordítások összegét.
103. sor: Itt kell feltüntetni a Htv. mellékletének 1.2. pontja alapján számított (vállalkozási szintű) összes eszközérték összegét, azaz az eszközérték arányos adóalap-megosztás vetítési alapját.
104. sor: Ebben a sorban kell feltüntetni a Hajdúdorog illetékességi területéhez tartozó, az adóév folyamán a vállalkozási tevékenységhez használt összes eszközérték összegét.

A vezetékes gázszolgáltatást, villamosenergia-szolgáltatást közvetlenül a végső fogyasztó részére nyújtó vállalkozásoknak csak a 105-106. sorokat kell kitölteni. 

105. sor: Ebben a sorban kell szerepeltetni a vezetékes gázszolgáltatást, villamosenergia-szolgáltatást közvetlenül a végső fogyasztó részére nyújtó vállalkozásoknak ezen tevékenységükből származó, számviteli törvény szerinti nettó árbevételét.

106. sor: Ebben a sorban kell szerepeltetni a vezetékes gázszolgáltatást, villamosenergia-szolgáltatást közvetlenül a végső fogyasztó részére nyújtó vállalkozásoknak az önkormányzat illetékességi területére jutó szolgáltatás nyújtásából származó számviteli törvény szerinti nettó árbevételét.

Az adóalap-megosztásra vonatkozó számításokat – a kerekítés általános szabályai alapulvételével – hat tizedesjegy pontossággal kell elvégezni.

A tájékoztató adatként kérjük feltüntetni az adóalap megosztással érintett önkormányzatokat, valamint önkormányzatonként a megosztott önkormányzati szintű adóalapot.



