BE VALLÁS
a helyi iparűzési adóról állandó jellegű iparűzési tevékenység esetén
Főlap
201.... évben kezdődő adóévben a/ez ____________ Törtel________ önkormányzat illetékességi területén folytatott tevékenység utáni adókötelezettségről
(Benyújta,,dó a székhely. telep helyfekvése szerinti települési önkormányzat, fővárosban tzfői’árosi önkormányzat adóhatóságához.)
I. Bevallásjellege

DL Éves bevallás
D 2. Záró bevallás
D 3. Előtársasági bevallás
D 4. Naptári évtől eltérő üzleti évet választó adózó bevallása
D 5. Év közben kezdő adózó bevallása
D 6. Naptári évtől eltérőüzleti évet választó adózó áttérésének évéről készült évközi bevallása
D 7. A személyijövedelemn adóról szóló törvény szerint mezőgazdasági őster,nelő bevallása
D 8. A Htv. 37. ~ (2) a) pontja alapján állandó jellegű iparűzési tevékenységgé váló tevékenység után benyújtott bevallás
D 9. A kisadózó vállalkozás tételes adójának alanyaként benyújtott bevallás
II. Bevallott időszak

év

hó

naptól

év

hó

napig

III. A záró bevallás benyújtásának oka

Dl.

Felszámolás

D 2. Végelszánmolás
D 3. Átalakulás
D 4. A tevékenység Saját elhatározásból történő megszüntetése
D S. Hatósági megszüntetés
D 6. Előtársaságként működő társaság cégbejegyzés iránti kérelemnek elutasítása vagy a kérelem,; bejegyzés előtti visszavonása
D 7. Székhely áthelyezése
D 8. Telephely megszüntetése
D 9. Egyszerűsített vállalkozói adóalanyiság megszűnése
D 10. Egyéni vállalkozói tevékenység szüneteltetése
D 11. A kisadózó vállalkozások tételes adójá ban az adóalanyiság év közben való keletkezése
D 12. A kisadózó vállalkozások tételes adójában az adóalanyiság megszűnése (‘a tevékenység megszüntetése nélkül,)
D 13. A kisvállalaü adóban az adóalanyiság megszűnése
D 14. A települési önkormányzat adóre,,deletének hatályon kím’iil helyezése
D 15. Egyéb:________________________________
IV. Bevallásban szereplő betétlapok
DA
DB
DC
DD DE
DF
Dű
V~ Adóalany
1. Adóalany neve (‘cégneve,):
2. Születési helye:

város/község, ideje:

év

hó

W

nap

3. Anjja születési családi és utóneve:
4. Adóazonosító jele:

Adószáma:

—

—

5. Székhelye, lakóhe!~’e:

város/község
köztetiilet_____________ küzterületjelleg

lisz.

ép.

II;.

em.

ajtó

6. Bevallást kitöltő neve:________________________________________________________ ‚ telefonszáin a/e—mail címe:_______________________________________________
~ 1. Az adó alapjának egyszerűsített ineghatározási módját választók nyilatkozata
Az adóévre a: adóalap egvszeruisített megállapitási módját választom:

D a) a szemé!i’jövedelemadóról szóló törvény szerinti óta/á nyadózóként
D b) a: egyszerűsített vállalkozói adó alanyaként
D c) az adóévben 8 millió forintot meg nem haladó nettó árberételű adóalanyként
D d) a kisvállalati adó ható Jya alá tartozó adóalanyként

VII. Az adó

(Ft)

1. Htv. szerinti - vállalkozási szintű - éves nettó árbevétel (részletezése Iciilün lapon találliató~)

.HJ 1 1
1
•fl 11
.~________ jJJ .~_______ .~_______
I I .1 11.1 .1__‘
I I 1.1 .1 I •I I’

_______ .~_______

2. Eladott áruk beszerzési értékének, közvetített szolgáltatások értékének Jig ~‘elem be vehető (a Htv. 39. ~ (6)_bekezdésének
hatálya alá nem tartozó adóalany esetén: „E’lap 11/6. sor) együttes
3. Az alvóIlalkozói teljesítmények értéke

_______

‘

________

4. Anyagköltség
5. Alapkutatás, alkalmazott kutatás, kísérleti fejlesztés adóévben elszámolt közvetlen költsége

_______

‘

_______

_______

6. Htv. szerinti - vállalkozási szintíi - adóalap J1-(2+3+4+5)
vagy a Htv. 39. ~ (6) alkalmazása esetén: „E” jelű lap III/I 0. son

______________

LI

7. A foglalkoztatás növeléséhez kapcsolódó adóalap-mentesség
8. A foglalkoztatás csökkentéséhez kapcsolódó adóalap-növekinény

1

.~

.~_______ _______

_______

9. Mentességekkel korrigáltHtv. szerinti— a vállalkozásiszintű-adóalapJó-7+8J

.1 •LJ
11 I

1
.~_______ .1 I L.
.~

_______

.[

‘

.~______

10. Az önkormányzat illetékességi területérejutó - a 9. sorban lévő adóalap megosztása
szerinti-települési szintű adóalap

______

1

fl.~

I I•I I

1.1

1.1 I

I •I

1’
.[~fl I~
.1 I I’
.1 I I•I L.

11. Adómentes adóalap önkormányzati döntés alapján (HÉv. 39/C. ~‘-a szerint)

_______ .~

12. Az önkormányzati rendelet szerinti adóköteles adóalap (l0-11,~

_______ .~_______ .~_______ .~_______

II

13. A dóalapra jutó iparűzési adó összege (12. sor*.... %)
14. Önkormányzati döntés szerinti adókedvezmény (Htv. 39/C ~-a szerint)

I’

.~_______ .~_______ .~_______

_______ .~

I I•I

15. Az ideiglen es jellegű iparűzési tevékenység utált az adóévben mnegjizetett és

__________I~
w I.H 11.1 I
rn.I
I L.
I
F11~
I.UJ1.I I I
I
1.1____ I
I Ii’

az önkormányzatnál levonható adóátaláuy összege
16. Kommunális beruházás miatt magánszemély által levonható kedvezmény összege

________

________

____

17. Iparűzési adójizetési kötelezettség [13-(14+1S+16)]

_______

18. Adóelőlegre bejizetett összeg, a kisadózó vállalkozás tételes adójának hatálya alá

_______ _______ _______ _______
~
.~

______ ______ ______

tartozó adóalany esetén adóként megfizetett összeg

__

19. Feltöltési kötelezettség cím éji befizetett összeg

_______

______ ______

____

_______

_______

__

20. Kiilönbözetji 7-(l8+19jJ
21. Az önkormányzatra jutó adóátalány összege

_______ _______ _______

_______

____

____

_______

_______
__

22. Külfóldön létesített telephelyrejutó adóalap
VIII. Adóelőleg bevallása
1. Előlegjizetési időszak

év

LI~ ElI
hó

LII 1 [J] J]

naptól

év

Esedékesség

hó

(FO

Összeg

2. Első előlegrészlet

év

‘ió

nap

3. Második előlegrésziet

év

hó

nap

L

napig

.1 .1 .11_I
.1 I .1 I .1 11 I L.

IX. Felelősségem tiidatában kijelenteni, hogy a bevallásban közölt adatok a valóságnak megfelelnek.
hel’sé
~

év

W W
hó

I. A jelen adóbevallást ellenjeorzem:
~
2. Adótanácsadó, adószukértő vagy okleveles adószakértő neve:
3. Adóazonosító száma:
4. Bizonvítváni’ / igazolvány száma:

nap

az adózó ‚‘ag;’ képviselóje ~nieghatalniazottja~) aláírása
Jelölje X-szel, ha az adóhatósághoz bejelentett, a bevallás aláírására
jogosult állandó meghatahnazott:

D

.

JeloljeX-szel, ha in egliatalniazott ésmeghatahnazását csatolta: ~
Jelölje X-szel, ha az aláíró az adóhatósághoz bejelentett pénzügyi
képviselő:

fl

„A “jelű betétlap
20.... évben kezdődő adó évről a/az
önkormányzat illetékességi területén
folytatott állandójellegű iparűzési tevékenység utáni adókötelezettségró’l szóló helyi
iparűzési adóbevalláshoz
Vállalkozók nettó árbevételének a kiszámítása
I. Adóalany
1. Adóalany neve ~cégn eve):
2. Adóazonosító jele:

I

Adószáma:

-

-

W

II. A nettó árbevétel

(Ft)

‘L1J ‘I_______‘I I ‘I_______
I•I I I~ Ii 1’
L J.I 1.1 .1 ‘I I

I. Hív, szerinti - vállalkozási szintű - éves nettó árbevételJ2-3-4-5-6J
2. A számviteli törvény szerinti nettó árbevétel
3. A társasági adóról és az osztalékadóról szóló törvény szerintijogd~jbevétel

‘

4. Egyéb szolgáltatások értékeként, illetve egyéb ráfordítások között kima utatottjövedéki adó összege

I
L LIJ’I I I’H ‘1

~____

5. Egyéb ráfordítások között kimnutatottregisztrációs adó, energia adó összege
6. Felszolgálási díj árbevétele

.~

helység
év

w
hó

1.1 I I’

.1 I I’

az adózó vagy képviselője ~meghatalmazottja~ aláírása
nap

„B “jelű betétlap
20...’ évbe,, kezdődő adóévről a/az
önkormányzat illetékességi területén
folytatott állandó jellegű iparűzési tevékenység utáni adókötelezettségről szóló helyi
iparűzési adóbevalláshoz
Hitelintézetek éspénzügyi vállalkozások nettó árbevételének a kiszámítása
I. Adóalany
1. Adóalany neve (cégnev&:

W

2. Adószáma:
II. A nettó árbevétel

(Ft)

1. Hív, szerinti - vállalkozási szintű- éves nettó árbevételJ2+3+4+5+6+7-8-9J
2. Kapott kamatok és kamnatjellegű bevételek
3. Egyéb pénzügyi szolgáltatás bevételei
4. Nem pénzügyi és befektetési szolgáltatás nettó árbevétele
5. Befektetési szolgáltatás bevétele
6. Fedezeti tigyletek veszteségének/nyereségének nyereségjellegíí ktilönbözete

I 1.1

•I I
.1 I.LLJ I’
‘1 ‘1 I Ii I Ii Ii I
LT11.I I .1 .1 .1 I .1 L
I
.I________ .I________ •I I~
Li .1 I.LFT1.I I ‘L_LLJ’Li_i__I’
.~

.1

7. A lapügyletek (fedezett tételek) nvereségének/ veszteségének nyereségjellegű különbözete

~__.~.I____
•LLLEE’ILE.DflLLü~
~JJ~
[J_J.~
I

8. Fizetett kamatok és kamnatjellegű ráfordítások
9. Pénzügyi lízingbe adott eszköz után elszámolt elábé

helység

év

.~

hó

nap

.~

az adózó ragy képriselí~e (meghatalmazottja) aláírása

„

C”jelű betétlap

20... évben kezdődő adóévró’l a/az
önkormányzat illetékességi területén
folytatott állandó jellegű iparűzési tevékenység utáni adókötelezettségről szóló helyi
iparűzési adóbevalláshoz
_________________

Biztosítók nettó árbevételének a kiszámítása
I. Adóalany
1. Adóalany neve (cégneve): _____________________
2. Adószámna:______

W

II. A nettó árbevétel

(Ft)

1~

1. Htv. szerinti - vállalkozási szintű- éves nettó árbevétel ‚2+3+4+5+6+7-81

_______ .~_______ _______ .~_______ .~

2. Biztosítástechnikai eredmény

________ .~________ ________ .~________ .~________ ‚

3. Nettó ‚nűködési költség

________

4. Befektetésekből származó biztosításteclinikai ráfordítások (csak életbiztosítási ágnál) és
az egyéb biztosítástechnikai ráfordítások együttes üsszege

I •LLIJ’
I
.1
•I I•I_______ •I I I•I I
L 1.1 _______I~_______.1
Ii I I~ I’
I •I I
________ ________

_______ .~_______

5. Fedezeti ügyletek nj’ereségének/veszteségének nyereségjellegű különbözete

.~_______

_______

6. Alopügyletek (fedezett tételek) nyereségének/veszteségének nyereségjellegűkülönbözete

7. Nem biztosítási tevékenység bevétele, befektetések nettó árbevétele, a Hti~ 52. ~ 22. c) alpontja
szerint egyéb növelőtételek
8. HÉv. 52.

«~

_______ .~_______ .~

22. c) alpontjá ban foglalt csökkentések

I

helység

év

.~

WW
hó

.~

az adózó vagy képviselője (meghatalniazoaja) aláírása

nap

„D “jelű betétlap
20... évbe,, kezdődó’ adóévrói a/az
önkormányzat illetékességi területén
folytatott állandó jellegű iparűzési tevékenység vtáni adókötelezettségró7 szóló helyi
iparűzési adóbevalláshoz
Befektetési vállalkozások nettó árbevételének a kiszámítása
I. Adóalany
1. Adóalany neve (cégneve~):

k[1 —[1~~_~

2.Adószá,na:I
II. A nettó árbevétel

(Ft)

1. Htv. szerinti - vállalkozási szintű - éves nettó árbevétel 12+3 +4+5+6 ‚‘
2. Befektetési szolgáltatási tevékenység bevételei
3. Nem befektetési szolgáltatási tevékenység bevétele
4. Kapott kamatok és kamnatjellegű bevételek együttes összege
5. Fedezeti ügyletek nvereségének/veszteségének nyereségjeUegű különbözete

‘

6. Alapügyletek (fedezett tételek) niereségének/veszteségének nyereségjellegű különbözete

I
~

1.1 I .LI .1 1.1 fl1~
.1 .1 Ui
•LLL I’
1.1 1.1 I
1.1 I -i:—iii I ii I’
.1 .1 H_______ •I I
~.5JLJ~ .1 .1 I 1.1

LEWWW
he!m’ség

é~

hó

imap

~ adozó vagi’ képviselóje (meghatalmnazom~tja) aláírása

‘

„E “jelű betétlap
20... évbe!? kezdődő adóévről aJaz

Az

önkormányzat illetékességi területén
folytatott állandó jellegű iparűzési tevékenység utáni adókötelezettségről szóló helyi
iparűzési adóbevalláshoz
eladott áruk beszerzési értéke és a közvetített szolgáltatások értékefigyelembe vehető együttes összege,
_________________

kapcsolt vállalkozás adóalapja

.

Adóalany:

a Htv. 39.

~‘

(ó) bekezdése szerinti kapcsolt vállalkozás tagja

E

T. Adóalany neve (cégneve~:
.

Adóazonosító jele:

W

Adószáina:

11. A Htv. 39. ~ (6) bekezdésének hatálya alá nem tartozó vállalkozás esetén

(Ft,)

LIE LELI LEL] LELI LEIJ
LEL] LEE ELLI ELLI LLL]~

1. Eladott áruk beszerzési értéke (elábé) Összesen
2. Közvetített szolgáltatások értéke Összesen
3. Az I. és 2. sorból a Htv. 39. ~ (7) bekezdése szerinti export árbevételhez kapcsolódó elábé és közvetített
szolgáltatások értéke 500 M Ft-ot meg nem haladó nettó árbevételű vállalkozónak item kell kitölteni!
4. Az 1. sorból a Htv. 39. ~ (7) bekezdése szerinti közfinanszírozásban részesülő gyógyszerek
értékesítéséhez kapcsolódó elábé 500 M Ft-ot meg heat haladó nettó árbevéfelű
vállalkozónak nem kell kitölteni!
5. A Htv. 39. ~ (4)-(5) bekezdése alapján (sávosan) megállapított, levonható elábé és
kÖzvetített szolgáltatások értéke együttes Összege

~JJ~ .J~ jJJ~

.~ .~

LW ELI LEE LEE LLB
[J]] .[JJ] [IL] .L]~L] LELI

6. Figyelembe vehető elábé és a közvetített szolgáltatások értékének együttes Összege [legfeljebb 500 M Ft nettó árbevételű
adózó esetén: (l.+2.), 500 M Ft feletti nettó árbevétel esetén: (3+4+5,)]

L]L] .~JL] .L]L] ‘LEL] .L]L].

[II. A Htv. 39. ~ (6) bekezdésének hatálya alá tartozó kapcsolt vállalkozás esetén
1. A kapcsolt vállalkozás adóalanyok Összes nettó árbevétele
2. Kapcsolt vállalkozás adóalanyok által figyelembe vehetÖ Összes anyagkÖltség, alvállalkozói teljesítések
értéke, alapkutatás, alkalmazott kutatás, kísérleti fejlesztés adóévben elszáinolt közvetlen költsége
3. Kapcsolt vállalkozás adóalanyok összes eladott áruk beszerzési értéke
4. Kapcsolt vállalkozás adóalanyok Összes közvetített szolgáltatások értéke

LL~E .JJ] .JJ~ .[IL] ELLI’
[JL] .L[L] .~[L] ‘LEL] .JQ
[LL] .[IE .L]J] .L]J] ‘[1]J
[JJ] .[Jfl LEE LEL] ‘[JJJ

5. A 3. és 4. sorból a Htv. 39. ~ (7) bekezdése szerinti export árbevételliez kapcsolódó összes elábé és közvetített
szolgáltatások értéke
6. A 3. sorból a Htv. 39. ~ (7) bekezdése szerinti közfinanszírozásban részesülő gyógyszerek
értékesítéséhez kapcsolódó elábé
7. A kapcsolt vállalkozásoknál a Htv. 39. ~ (4)-(5) bekezdése alapján (sávosan) megállapított, levon1~ató
elábé és közvetített szolgáltatások értéke együttes összege
8. Kapcsolt vállalkozás tagjai által összesen figyelembe vehető
eladott áruk beszerzési értékének és a közvetített szolgáltatások értékének együttes összege (5+6+7..)
9. Kapcsolt vállalkozások Összesített pozitív előjelű különbözet (adóalap) (1-2-8)

[{L] .[Jf] .L]J] ‘L]L] .[J]J
~IL] .L]LI ~ .flL] ELIJ
1JL] [IL] .[J~L] .EE LEJ
~JJJ ‘LJL]
E~L] .[IJJ
[IL] .JL] .L][I ELI
~

10. Az adóalaiiyra jutó vállalkozási szintű adóalap
[9. sor* (“A “~agy B” ~‘agv „ C” “agv .‚D” belétlap betétlap Ii/l. sor/l. sor)]
helység

ETEWW
iz~
nap

~

EE .JL] .LJE .EE .L]L]J

__________

az adózó vagy képviselbje ()neghatalmazottja,) aláírása

„

F” jelű bete’tlap

20... évbe,, kezdődő adóévről a/az
üiikormánj’za’ illetékességi területén
foli’tatott állandó jellegű iparűzési tevékenység utáni adókötelezettségről szóló he,~’i
iparűzési adóbevalláshoz
A vállalkozási szintű adó alap megosztása
I. Adóalany
1. Adóalany neve (éég,;eve,):

2. Adóazonosító jele:

II

AdószáIna:

—

—

W

II. Az alkalmazott adóalap megosztás módszere
~ 1. Személyi jellegű ráfordítással aránI’os

5. A Hív. 3. számú in elléklet 2.3 pontja szerinti megosztás

[~ 2. Eszküzérrék arányos

~ 6. A Htv. 3. számú melléklet 2.4.1 pontja szerinti megosztás

~ 3, A Hív. 3. számú melléklet 2.1 pontja szerinti megosztás

fl 7. A Htv. 3. számú melléklet 2.4.2 pontja szerinti megosztás

fl 4. A Hív. 3. számú melléklet 2.2 pontja szerinti mnegosztás
III. Megosztás
1. A vállalkozás által az adóévben
jellegű ráfordítás összege

—

a Hív. melléklete szerint —jigyelembeveendő összes személyi

ELU .fl~ .D~ .JJ~ 4IE~ Ft

2. Az 1. sorból az önkormányzat illetékességi területén foglalkoztatottak után az adóévben
3. A vállalkozásnak az adóévben a székhely, telephely szerinti településekhez tartozó
in ellékletc szerinti — összes eszközérték összege

—

a

L1J~ .LIfl ~ ~ .5Ifl~ Ft

Hív, melléklete szerint —jigyelembeveendő személyi jellegű ráfordítás összege

a Hív.

—

LL~ .JI ~ ~ ~ Ft

4. A 3. sorból űz önkormányzat illetékességi területén jigyelembeveendő— a Hív, melléklete szerinti —

J1~ .fl1~ ~ .W~

eszküzérték összege

~

Ft

S. Egyetemes szolgáltató, villamosenergia- vagyfóldgázkereskedő villamosenergia vagyföldgáz végsőfogyasztók részére történő
értékesítésből

LELI .[JJ] .JI] .LLE .LELI~ Ft

származó összes szánt viteli törvény szerinti nettó árbevétele

6. Az 5. sorból űz egyetemes szolgáltató, villain osenergia- vagyfóldgázkereskedő villain osenergia vagyfóldgáz végsőfogyasztók részére
történő
értékesítésből szár,nazó az önkormányzat illetékességi területére jutó számviteli törvény szerinti nettó árbevétele

LiJ1.L.WJLW.LW~ Ft
~
.L~fl ~ k WI, vagy ezer m3

7. Villain os energia elosztó hálózati engedély es ésJöldgázelosztói engedélyes esetén az összes végső
fogyasztónak továbbított villain osenergia i’agyfóldgáz mennyisége

~

8. A 7. sorból a villain os energia elosztó hálózati engedélyes ésfóldgázelosztói engedélyes esetén
az önkormánt’zat illetékességi területén lévő végsőfogyasztónak továbbított villain osen ergia vagy
fóldgáz in ennyisége
~

.ÜL~ ~

.~‚

k Jilt vagy ezer in3

9. Az építőipari tevékenységből JHtv. 52. ~ 24.1 származó, számviteli törvény szerinti értékesítés nettó árbevétele és az adóév utolsó ‚lapján
fennálló, építőipari tevékenységgel össz elliggésben készletre vett befejezetlen termnelés.félkészrermék, késztermék értéke együttes összege

1JJD~J~, Ft
10. A 9. sorból űz önkormányzat illetékességi területén a Hír. 37. ~ (3) bekezdés szerint létsejött telephelyre jutó összeg

LW.LLLWLE.

Ft
11. A vezeték nélküli távközlési tevékenységet végző vállalkozó távközlési szolgáltatást igénybe vevő elójizetőinek szállta
12. A ii. sorból az önkormányzat illetékességi területén található számlázási cliii szerinti vezeték nélküli távközlési tevékenységet

LW .LII] •LIII~

igénybe vevő elójizetők száma
db
13. A ve.etékes távközlési tevékenységet végző vállalkozó vezetékes távközlési tevékenység szolgáltatási helyeinek száma

LW.WLULE~
14. A 13. sorból űz önkormányzat illetékességi feruletén található vezetékes szolgáltatási helyeinek szó ina
iS. .4 vezetékes távközlési tevékenységet végző vállalkozó vezeték nélküli távközlési szolgáltatást igénybe Vevő elójizetőinek szánta

WL.WLWE.
LILE •LW.LLLI~ db

16. A 15. sorból az önkormányzat illetékességi területén található számlázási cím szerinti vezeték nélküli távközlési tevékenységet
igénybe Vevő eli~Jizetők száma

helység

az adózó vagy kápviselóje ~meghntalmnzo#ja~ aláírása
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20... évbeiz kezdődő adóévi’ó7 a1az
önkormányzat illetékességi területén
folytatoll állandó jellegű iparűzési tevékenység utáni adókötelezettségró’l szóló helyi iparűzési adóbevalláshoz
Nyilatkozat túljizetésról
_________________

___________

I. Adóalany
1. Adóalany neve (cégneve~:
2. Adóazonosító jele:

TJ[1~fl1JJJ~

I I H LII

Adószáma:

-

-

II. Nj’ilatkozat

EJ I. Nyiía’kozom, hogj’ más adóhatóságnál nincsfennálló adótartozá som
EJ 2. A túljizetés összegét később esedékes iparűzési adó fizetési kötelezettségre kívájiom felhasználni
EJ 3. A tó[fizetés összegéből
~~forintot kérek visszatérítelli, afenniiiaradó összeget később esedékes iparűzési adó fizetési kötelezetiségre kívánoni felhasználni
EJ 4. A túljizetés összegéből
~forintot kérek visszatéríteni,
~~J’orintot kérek lilás adónein ben/hatóságnál nyilvántartott lejárt esedékességű köztartozásra átvezetni,
afénnmaradó összeget később esedékes iparűzési adó fizetési kötelezettségre kívánom felhasználni

EJ

5. A táífizetév összegéből
hötelezettségre kívánom felhasználni

~~Jorintot kérek lilás adónemben/hatóságiiál nyilvántartott lejárt esedékességű köztartozásra átvezetni, afennmaradó összeget később esedékes iparűzési ‚zdá fizetési

EJ Ó. A tó[fizetés teljes összegének visszatérítését kéreg,
III. Más adóneniben, luitóságiiál „rilvá,itartott lejárt esedékességű köztartozására átvezelendb’ összegek
.
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