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KöRE

Ezt a bevallási nyomtatványt azoknak kell benyújtaniuk, akik/amelyek az iparűzési adó ala-

nyának minősülnek és a székhelyü19 telephelyük szerinti települési önkoÍmányzat az
iparűzési adót bevezette.

Az iparűzési adó alanyának tekintendók a 9azdasági tevékenysé9et saját nevében és kockázatára haszonszerzés céljából, üzletszerÚen Végzö
egyes - vállalkozási tevékenysé9etfolytató magánszemélyek,

.
.
.

jogiszemélyek,ideértveafel5zámolásVagyVégelszámolásalattléVőjogiszemélyeketis,
azegyénicé9ek,aze9yébszervezetek,ideértveafelszámolásvagyvéqelszámolásalattléVó

egyéni cégeket, eqyéb szervezeteket is.
Adóalany a Polgári Törvénykönyv szerinti bizalmi vagyonkezelé5i szerzódé5 alapján kezelt Vagyon is.

Az ']990. éVi c. töÍVény (a továbbiakban: Htu) alapján a kóVetkező magánszemélyek minósülnek iparÚzés! adóalanynak (Vállalkozónak):
. az egyéni Vállalkozóról és az egyéni cégről sző|ó 2oo9' éVi cXV törvény szerinti egyéni vál_
lalkozói nyilvántartásban szereplő ma9ánszemély, az említett nyilVántaÍtá5ban rögzített
tevékenysége(i)tekintetében aza|, hogy nem minósÜl egyéni Vállalkozónak az a magán_
személy' akj
a) az ingatlan bérbeadási,

b)a szálláshely-szolgáltatási

.
.
.
.

tevékenység folytatásának részletes feltételeiról és a szálláshely-üzemeltetési engedély kiadá5ának rendjéról szóló kormányrendelet szerinti egyéb
szálláshely-szolgáltatá5i tevékenységéból származó bevételéreaz önálló tevékenységből
származó jóvedelemre, Vagy a tételes átalányadózásra vonatkozó rendelkezések alkalmazá5át Választja, kizárólag a Választott rendelkezések szerinti adózási mód alapjául szolgáló
beVételei tekintetében
aközjegyző a köAegyzőkről 5zóló törvényben meghatározott tevékenysége tekintetében
(kivéve, amennyiben e tevékenységétkózjegyzői ioda tagjaként folytatja);
az önálló bírósági végrehajtó a bírósági Végrehajtásról szóló törvényben meghatározott
tevékeny5é9e tekintetében (kivéve. amennyiben e tevékenysé9étVé9rehajtói iroda tagjaként folytatja);

az€gyéniszabadalmiügyvivőaszabadalmiügyviVókrőlszólótórVénybenmeghatározott
teVékeny5é9e tekintetében;

azügyvédazügyvédekrólszólótörVénybenmeghatározotttevékenységetekintetében(ki'
VéVe,

.
.

amennyiben e tevékenységétÜgyvédi iroda tagjaként Vagy alkalmazott ügyvédként

folytatja);

a szolgáltató állatorvosi tevékenység gyakorlására jogosító igazolvánnyal rendelkezó

magánszemély e tevékeny5é9e tekintetében;
A személyi jövedelemadóról szóló 1995. éVi cxvll' törvény szerinti mezőgazdasági őstermelő, fe|téve, hogy az őstermelói tevékenységből származó bevétele az adóévben a
600 OOO Ft-ot meghaladta.

Az adóalanyt azon településeken terheli állandójellegű iparÚzési tevékeny5é9 utáni adókótelezettség, í9y bevallásbenyújtá5i kötelezettség, aho| székhely€, illetőleg telePhelye található.
A székhely és a telephely azonosítása kapcsán a HtV. rendelkezéseiból kell kiindulni.
székhelynek tekintendó belföldi szervezet esetében az alapszabályában (alapító okiÍatban),
a cé9bejegyzésben (bkósági nyilVántartásban), az egyéni vállalkozó esetében az egyéni vál
lalkozÓk nyilvántartásában ekként feltüntetett hely, a magánszemélyek esetében az állandó
lakóhely' A külföldi székhelyúvállalkozás magyarországi fóktelepe Vonatkozásában a székhely
alatt a cégbejegyzésben a fióktelep helyeként megjelölt helyet kell érteni. A Ptk. szerinti bizalmi
vagyonkezelési szerződéssel létrejött Vagyontóme9, mint adóalany esetén székhelynek számít
a bizalmi vagyonkezeló székhelye, lakóhelye.
Te|ephelynek minósül az adóalany olyan állandó üzleti létesítménye- fü9getlenL]l a használat
jogcímétól -, ahol részben vagy egészben iparűzési tevékeny5é9etfolytat, azal, hogy a telephely kifejezés magában foglalja kÜlónósen a gyárat, az üzemet, a mÚhelyt, a raktárt, a bányát,
a kóolaj- va9y földgázkutat, a Vízkutat, a széleróműVet (szélkereket), az irodát, a fiókot, a képviseletet, a termóföldet, a hasznosított (bérbe vagy lízingbe adott) in9atlant, az eIlen5zolgáltatá5
fejében igénybe vehető kozutat, Va5úti pályát.
TeIephely a villamos energiáról 52óló törVény szerinti egyetemes szol9áltató, villamosenergiakereskedő é5 villamos energia elosztó hálózati engedélyes, továbbá a földgázellátásról szóló
törVény szerinti közüzemi szolgáltató, fóldgázkereskedő és fcildgázelosztói engedélyes esetén
azon önkormányzat llletékessé9i területe, ahol villamos energia Vagy földgáz értékesítése,
illetve a Villamos energia Vagy földgáz elosztása a végsó fogyasaó, a végsó felhasználó részére
történik' fe|téVe, hogy a földgáz, Villamos energia értékesítéséból,
elosztá5ából eredó árbevétel
az adóalany összes árbevételének 75%-át meghaladja.
A Vezeték nélküli táVközlési tevékenységet VégZő Vállalkozónak (azaz annak a vállalkozónak,
amelynek nettÓ árbevétele le9alább 75olo-ban a TEÁoR'o8 61 .2 számú Vezeték nélküli táVközlési tevékenységből ered) az adóévben kétféle telephelye Van. E9y"felól,,hagyományos"
telephelyet eredményez számára az olyan állandó, ingatlanjellegú üzleti létesítménye- függetlenül a
ha5ználat jogcímétól -, ahol részben vagy egészben iparűzé5i tevékenységet folytat (pl. iroda.
t]zlet). Másfelól telephely azon ónkormányzat illetékességiterülete, ahol az utólag fizetett dÍú
távkózlési szolgáltatást jgénybe VeVó előfizetójének - az adóév elsó napja szerinti állapot szerint - számlázási

címe Van.

Vezetékes távkozlési szolgáltató esetén telephelynek az előfizető számára nyújtott (Vonala5)
szolgáltatás helye szerinti település minósül. Ha a táVkozlési szolgáltató egyszerre nyújt Vezeték
nélküli é5 Vezetékes táVközlési szolgáItatá5t i5. akkor a telephely meghatározása 50rán mindkét
szempontot (Vezeték nélküli táVközlési szolgáltatás esetén az elófizetó címe, illetve Vezetékes
távközlési szolgáltatás esetén a szolgáltatásnyújtás helye szerint) figyelembe kell venni. TávközIési szolgáltatásnak minósül, ha a vállalkozó ös5ze5 nettó árbevételének legalább 750lo-a
táVközlé5i tevékenységból (TEÁoR'o8 6 1 ) származik.
Telephelynek számít a TEÁoR szerinti építóipari tevékenységfolytatásának, illetóleg teÍmészeti
eróforrás feltárásának, kutatásának helye szerinti település e9észe, feltéVe, hogy a folyamatosan vagy megszakításokkal Végzett e tevékenységek időtartama adóéven belűl a 180 napot
meghaIadta. Ha a vállalkozó ilyen jellegú tevékenységet végez és annak idótartama a településen elóreláthatólag a l 80 napot meghaladja, akkor már a tevékenységVégzéskezdetén, mint
állandó jellegű tevékenységet Végzóként jelentkezhet be, azaz létrehozhat telephelyet.
A Ptk. szerinti bizalmi vagyonkezelési szerzódéssel létrejött Vagyontömeg, mint adóalany esetén telephely a Vagyontömegben léVó, hasznosított ingatlan fekVési helye.

Az iparűzési adóbevallást az adózás rendjéről szóló 2003. évi xcll. törvényben (a továbbiakban: Art.), illetve a Htv'-ben meghatározott idópontig az ipaÍÍizési adót működtetó
székhely' telephely szerinti település önkormányzati, fővárosban a fővárosi adóhatósághoz kell benyújtani!

A BEVALLÁsBENYÚJTÁSl KöTELEzETTSÉG TELJEsíTÉsÉNEK MÓDJA
A HÍv.42/c.5 (]) bekezdése a toÍVényifeltételeknek megfeleló adózó számára lehetőVé teszl, hogy a bevallóst az ónkormányzati adóhatóságok által rendszeresíthetó bevallási, bejelentési nyomtatványok tartalmáról szólő 35/200a. (Xll' 31.) PM rendelet (a továbbiakban: PM
rendelet) szeÍinti,,központi" nyomtatványon, 5 ne az önkormányzati adóhatóság által rendszeresített nyomtatványon nyújtsa be' Az adózó,,központi"
nyomtatványon történó eljárási
kötelezettségét papír alapon Vagy - rendeleti szabályozás alapján kötelezó jelleggel vagy lehetósé9ként - elektroniku5 úton telje5íti. Az anya9i tórVényi rendelkezés az adózókszámára
döntési szabadságot biztosít a tekintetben, hogy az eljárási kötelezettségiiket,,központi"Vagy
önkormányzati adóhatósá9 által rendszeresített nyomtatványon, illetóleg papír alapon vagy
a települé5i önkormányzat elektronikus ügyintézést biztosító hatályos rendeleti szabályozás
alapján - elektronikus úton telje5ítsék.
Ez a nyomtatvány mindenben megfelel a hivatkozott PM rendelet szérinti,'központi,,

nyomtatvány kritériumának.
A BEVALLÁsl NYoMTATVÁNY
l.

EGYES soRAl

A bevallásjelIege

Az Art. többféle esetben ír eló bevallásbenyújtási kötelezettséget' A bevallási nyomtatvány
egyes (1

-

1 1

.)

pontjaiban a bevallás jellegét kell megjelólni.

1. ÉVEs BEVALLÁS melletti négyzetbe X-et kell tenni, ha a Vállalkozást a (teljes) 201 5. adóév
ben iparűzési adókötelezettség terhelte, továbbá akkor is, ha az iparűzési adókótelezettség a
20l 5. adóéV közben keletkezett (éV kózben Vezette be az adót az ónkormányza Ívagy az adozó
év kozben kezdte tevékenységéÍ'azaz év közben hozott létre székhelyet, telephelyet) és az
adókötelezettség fennállt 201 5. december 31 _én i5. Ha teljes évben fennállt az adókötelezettség, akkor a Il. pontban a,,BevalIott idószak" sorban 20'] 5' január 1. naptól 20'l 5. december 3']-ig terjedó ldószakot kell beírni. ha az adókötelezettség éV közben keletkezett, akkor az
adókötelezettség kezdő napjától 2015. december 31-ig terjedó időszakot kell beírni. Például:
ha a vállalkozás 20] 5. áprills 1-én létesített a telepÜlésen telephelyet (vagy keletkezett telephelye), vagy az adót az önkormányzat ettól az idóponttól kezdódóen vezette be, akkor a bevallási
időszak 2015. áprili5']-tól 20']5' december 3i-ig tart' Év közben kezdó Vállalkozó esetén a l.5.
pontban is jelölni kell e tényt. A bevallást az adóévet követő év ötödik hónap utolsó napjáig (naptári éVVel azonos Üzleti éves adózónak május 3']-ig) kell benyújtani!

Azon adózóknál, amelyek a sZámVitelról 5zóló 2ooo. éVi c. törVény (a továbbiakban: számViteli
torvény) alapján a naptári éVtól eltérő üzleti évet Választották, az adóéV utolsó napját köVetó
] 50. napon kell az éves bevallást benyújtani. Ezt a tényt a 4' pontban i5 jelölni
kell. A bevallási
idószak ebben az esetben értelemszerúen az adóéV (üzleti év) el5ó és utolsó napja kózötti idó_
szakot jelenti, amely 1 2 hónapra terjed ki, kivéve az áttérés éVét.Ez utóbbi esetben az adóév
elsó napja az áttéré5 napjáVal, az utolsó napja pedig a Választott mérlegforduló-nappal egyezik
me9.

2.,'zÁRÓ" BEVALLÁs alatt érteni kell az Art. 33. 5 (3), (6), illetve (1 2) bekezdésében foglalt eseteket, Valamint a helyi adó 5pecifikumából adÓdóan csak az adott teIepülés szjntjén megszűnó
adókótelezettség eseteit és az e9yszerúsített adóalap-megállapítás Változása miatti sajátos
eseteket. Bevallá5t kell benyújtani, ha az adózó,.átalaku|" (azaz'társaságiformát vált, egyesÜl,
szétválik), vagy felszámolását' Vé9elszámolását, kényszertörlését rendelték e|' vagy az egyéni
vállalkozó tevékenységétszünetelteti, Vagy adóköteles tevékenysé9étmegszÜnteti, továbbá
az Art-ban foglalt egyéb esetekben és a lll. 7-14. pontok szerinti esetekben' A záró bevallás
benyújtásának okát a lll. pontban, a megfeleló kockában kell jelölni. A ll. pontban meg kell
jelölni azt az idószakot, amelyre a bevallás vonatkozik. A bevallás benyújtásának időpontjára
az Art. 33. S (4)-(6)' illetve (1 2} bekezdésben foglaltak, illetve az,,általános" szabály (adó_
éVet köVetó éV ötödik hónap utolsó napja), Valamint a Htv. 39/A. s-ban és a 39/B' s-ban foglalt
szabályok az irányadóak.
Abban az esetben, ha

az adózó adókótelezettsége egy adott önkormányzat llletékességiterületén azért szűnik meg, mert székhelyétmás településre áthelyezi vagy telephelyét megszünteti, de más település(ek}en az adókötelezettsége továbbra is fennáll, akkor az adóévben
fennálló adókötelezettség idótartamáról szóló bevallást csak az adóéVet köVetó éV ötödik hónap utolsó napjái9 (naptári évvel azonos üzleti éVes adózó esetén az adóévet köVetó éV május
31-i9) kell benyújtani, kivéve, ha mé9 a székhelyáthelyezés, telephely-megszÚntetés éVében
az adőző mős okból, az Art. szerinti záró bevallás_benyújtására kötelezett. Ebben az esetben
az éves bevallás és a záró bevallás melletti négyzetbe is egyaránt x-et kell tenni, a l|. pontban
pedi9 az adóéVben a településen fennálló adókötelezettség időtaÍtamát is me9 kell jelölni.
A lll. pont alatt pedi9 külön kell.ielezni a székhely-áthelyezés (lll. 7. pont), telephely megszün_
tetés (lll.8. pont) tényét.
Annak a vállalkozónak, aki az egyszerűsített vállalkozói adó (eva) alanya és az iparűzési adóban az eva-alanyokra vonatkozó egyszeÍűsített adóalap megállapítást választotta, de éV

közben az eva alanyisága megszÚnt, az adóéV elsó napjától az eva-alanyiság utolsó napjáig
terjedó idószakról (melyetjelólni kell a ll. pontban) éVközi bevallást kell benyújtania az eva beVallás benyújtásáVal e9yidejűleg. llyen esetben'ha az iparűzési adóalanyi5ág egyébként nem
szúnik meg a l. 1. sor és 2. sor melletti négyzetbe, továbbá a lll' 9. 5or melletti négyzetbe i5
X-et kell tenni.

Ha a vállalkozó év közben Válik a kisadózó vállalkozók tételes adójának (kata) alanyává és
az iparűzési adóban a tételes adóalap szerinti megállapítást választja, akkor az adóév elsó
napjától, a kata-alanyisá9 kezdó napját megelózó napi9 5zámított idószakÍól _ az általános szabályok szerint, az adóéVet kovetó éV május 31 -ig ' (záró) bevallást kell benyújtani, ebben e| kell
számolni a tört éVi adókötelezettséggel. Ebben az esetben a lll' 1 1. sorban kell a záró bevallás
benyújtásának okát jelölni.

Abban az esetben, ha az iparűzési adót tételes adóalap szerintfizetó Vállalkozó kata-alanyisá9a
a tárgyéVben bármely ok miatt megszűnik, vagy a kata-alany egyéni vállalkozóként tevékenységét szünetelteti, akkor nem kell évközi bevallást benyújtani, s a kata-alanyisá9 idósza_
kában fennállÓ adókötelezettséggel elszámolni. A bevalIást - az adóéV egé5zéról _ az adóévet
köVetóen, az áIta|ános szabályok szerint kell benyújtani.
Amennyiben a kata-alany a 20']5. évben tételes adóalap szeÍint adózott és (legkésóbb) 2016'

január ]5-ig benyújtott nyilatkozatával (Változás-bejelentésében) 2016. éVtól megszÜntette
a tételes adóalap szerinti adózását _ feltéve, hogy adóbevallás-benyújtására jogosult Vagy
kótelezett -, akkor a 201 5. adÓéVÍe éves és záró bevallást kell benyújtani' Ebben az esetben

csak az l. 1. és 2. sorba kell X-et tenni. A lll'
adómegállapítási mód Változása."

']

5.

lv. Bevallá5ban szeÍepló betétlapok

sorban pedig be kell írnia, hogy,,Kata alanyként

betétlapok tartoznak. A bevallás tel.iességéhez a Vonat
kozó betétlapokat is a tevékenység.jeIlegénekmegfelelően ki kell tölteni. Az,,N'-tól,,D"-ig
terjedó betétlapok a nettó árbevétel levezetéséttartalmazzák. Ezek közül <sak egyet - a vállalkozásra irányadó betétlapot - kell kitölteni és benyújtani az adóhatósághoz' Az,fi'-tól
,'D" ig terjedó betétlapok egyikét sem kell kitölteni a következó - rá vonatkozó - egyszerűsített iparűzési adóalap'megállapítást választó:
52óló törVény szerinti átalányadózónak,
a) személyi jöVedelemadóról
b) eva alanynak,
A bevallási nyomtatványhoz különböző

Ha a kisvállalati adó (kiva) alanyának minősÜlő vállalkozó kiva-alanyisága a táÍgyévben
bármely ok miatt megszűnik, akkor csak a kiva-alanyiság adóévben fennálló időszakára választhatja a kiVa-aIanyokra Vonatkozó egyszerúsített adóalap-megállapítást. Ebben az esetben
évközi bevallást kell benyújtani ezen idószakról, mégpedig a beszámoló-készítésre nyitva
álló határnapig (a kiva-alanyisá9 megszűnésével, mint mérlegforduló nappal ónálló üzleti év
végzodik). A válla!kozó bevallás-benyú.jtá5sal egy!dejűle9 (a bevallási nyomtatványon) köteles előleget is bevallani. mé9pedig a kisvállalati adóalanyiság megszúnésétköVetó naptól az
(Az adóév hátraléVó részéról
azt kóVetó adóéV elsó félévénekutolsó napjái9 teÍjedó
szóló bevallást az általános szabályoknak megfelelóen, 'dőszakra.
az adóéVet köVetó éV május 31-ig kell
teljesíteni.) A kiva alanyiság megszűnése esetén, e tényt a lll' 1 3. pontban kell jelölni.

c) kata-alanynak,
d) k!svállalati

A lll. ] 5' sorba annak az adózónak kell X-et tennie, aki/amely kata-alanyként a 20'l 5' adóévre az
általános szabályok szerint Vagy nettó árbevétel 80%-ában állapítja meg az adót és 201 6. február '] 5-ig (Változás-bejelentési nyomtatványon) arról nyilatkozott, hogy a 201 6. adóéVtól tételes
adóalap szerinti fizeti meg aZ iparűzési adót, továbbá a naptáÍi éVtól eltérő üzleti éVról Visszatér
a naptári éVre' Ebben az esetben a speciális záró bevallási okot is be kell lrni.

BEVALLÁsT a jogelód nélkül alakuló gazda5á9i társaságnak, egyesülés'
nek,szöVetkezetnek, erdóbirtokossági társulatnak, közhasznú társaságnak kell benyújtani, az
előtársa5á9i idószak alatti Vállalkozási tevékenységról' A ll. pontban az elótársasági létforma
alatti adókait€lezettség időtartamát kell megjelölni. AZ elótársasági idószaknak a jogelód
nélkül alakuló szervezet társasá9i' társulati szerzódése (alapító okirata, alapszabálya) ellenjegy
Zé5ének,illetóleg kózokiratba foglalásának napjától a cégjegyzékbe való bejegyzésének, vagy a
cég bejeqyzési kérelem joqerós elutasításának, Vagy a cé9bejegyzési eljárá5 me952únteté5ének
napjáig teriedó idótartam minósűl.
A bevaIlást ezen esetben addig az idóponti9 kell benyÚjtani ameddi9 a sZámViteli törVény alapján a beszámoló készíthetó, (jellemzóen az elótársasá9i idószak utolsó napját köVetó 90 napon
belül). Ha az előtársaság kérelmétjogeÍósen elutasították, Vagy azt Visszavonja, akkor az l' 3'
sorba es a lll.6. sorba is X-et kell tenni.
3. ELŐTÁRsAsÁGl

4. A naptári éVtől eltéró üzleti éVet Választó adózó, ezen minóségét jelzi a rovatban, amellett,
hogy az 1. vagy 2. iorban az éves vagy Záró bevallás tényétis fel kell tÜntetni.

5.Azévközben-akáÍjogelódnélkül,akáratelepÚlésen_kezdóVállalkozóeztatényt

adóalanynak.

Az ,,X' jelíJ betétlapot azon adózóknak kell kitölteni, akiVamelyek aZ általános szabályok szerint állapítják meg nettó árbevételt]ket. lde tartozik minden iparűzési adóalany, amely nem minósÚl hitelintéZetnek, pénzü9yi vállalkozá5nak, biztosítónak, befekteté5i Vállalkozásnak' Ki kell
tölteni az,,A"jelű betétlapot annak az adóalanynak is, akinelíamelynek nettó árbevétele aZ
adóéVben a 8 millió forintot nem haladja meg és az adóalap egyszerűsített, a nettó árbevétel
80olo-ában való megálIapítását választja, fÚggetlenÜl attól, hogy esetlegesen azs4a.lv. szerinti átalányadózónak, eva alanynak, kata alanynak Vagy a kisVállalati adÓ alanyának minósÜl.
Nem kell ezt a lapot kitölteni az egyszerűsített iparűzési adóalap me9állapítá5t Választók közül: a) a személyi jóVedelemadórÓl sZóló tórvény szerinti átalányadózóknak, ha a rájUk Vonatkozó egyszerúsített adóalap-megállapítást alkalmazzák; b) azon eva alanyoknak, akik aZ egyszerúsítettVállalkozói adóalapjuk 500/o-ában állapítják meg adójukat; c) azon kata-alanyoknak,
akik tételes adóalap szerinti adózást Választottak, d) azon ki5vállalati adóalanyoknak, amelyek a
kisvállalati adó ],2-szeresében állapítják meg iparúzési adóalapjukat.
A ,,B" jelíi betétlapot a hitelintéZetekról és pénZügyi Vállalkozásokról 52óló tórvény szerinti hitelintézeteknek és pénzügyi vállalkozásoknak kell kitölteni'
A,,c"jelű betétlapot a bizto5ítóknak kell kitólteni.
A
betétlapot a befektetési Vállalkozásoknak kell kitölteni.
''D"jelű
Az ,,É" jelíj betétlapot azoknak a vállalkozásoknak kell kitölteni, amelyek eladott áruk beszerzési értéke éslvagy közvetített szolgáltatások értéke címen kíVánják c5ökkenteni a nettó árbe
Vételt a helyi iparúzésiadóalap kiszámítása során' Nem kell kitölteni az,,E" jelű betétlapot
bármely, egyszerűsített adóalap-megállapítást Választó adóalanynak.
Az ,,F" jelíi betétlapot aZ adóalap megosztá5sal ósszefüggésben kell kitölteni annak, aki székhelyén kívül Iegalább egy településen telephellyel rendelkezik, azaz adóalap megosztá5ra kö
telezett.
A "G" jelű betétlapot azoknak az adózóknak kell kitölteni, akiknek túlfizetése vagy fennálló
betétIap a túlfizetésről szóló nyilatkozat tételre és más adóható_
köztartozása Van. A
''G''jelű
ságnál fennálló köztaÍtozások megnevezésére5zolgál.
A ,'H''jelű betétlapot azoknak az adózóknak kell költenjük' akilVamelyek a korábbi adóéVre benyújtott adóbevallá5ukat - az adózás rendjéről 52óló törVény alapján utólag önellenórzéssel
helyesbíteni kíVánják.

ebben

a rovatban lévó kockában jelzi, amellett, hogy az 1 ' vagy 2. sorban az éVes Vagy zárÓ bevallás
tényétis fel kell tüntetni.
6. A naptári éVtól eltérő üzleti éVet Választó adózó esetében aZ áttérés éVe egy adóéV, de annak
hossza mindig kevesebb mint 1 2 hónap. Ennek tényétitt kell jelölni. (Emellett az éVes bevallá5
benyújtásának jellegét azl.1. rovatban i5 jelölni kell. A bevallási idószaknál pedig az áttérés
idószakát, mint önálló adóéVet kell feltüntetni.)

V.

Azonosító adatok

Az adózó azonosításhoz 52ükséges adatokat értelemszerÚen kell kitölteni.

7. A személyi .jövedelemadóról szóló törVényben meghatározott mezőgazdasági óstermeló
amennyiben a Htv' alkalmazásában vállalkozónak minósül - ezt a tényt ebben a rovatban téVó
kockában jelzi, azza|, hogy az 1. vagy 2.sorban az éVes Vagy záró bevallás tényétis fel kell tün

Vl. Az adó alapjának egyszerűsített meghatározási módját választók nyilatkozata
Az egyszerú5ített ipaÍÚZési adóalap-megállapítás a főszabálytól [HtV. 39' s (1 ) bekezdés] eltéró,

tetni.

egyszerűbb adóalap'megállapítá5t jelent. Tekintve, hogy a fószabályhoz képest más módon
történik aZ adóalap-megá|lapítás, erról az adóalanynak külön nyilatkoznia kell.
Aziparúzési adó alapjának egyszerúsített meghatározási módjával az alábbi adózók élhetnek

8' Ebben a rovatban kell jelezni, ha a vállalkozó építőipari tevékenysé9etfolytat, természeti erófotrást tár fel Vaqy kutat, s a folyamatosan Va9y megszakításokkal Vé9zett tevékenység időtar
tama az önkormányzat illetéke5sé9i terÚletén a naptári éVben a 1 80 napot meghaladja és ezért
a tevékenysé9Végzésénekhelye telephelynek minósül, amellett, hogy az 1 ' Va9y 2. soíban az
éves vagy záró bevallás tényéti5 fel kell tüntetni.

a 20'l 5. adóévre:

a) a2o'l5.teljesadóévbenaszemélyijöVedelemadótörVényszerintiátalányadózóvállalkozó,
b) az egyszerú5ített vállalkozói adó alanya.
a kisadózó vállalkozások tételes adójának alanya,

c)

d) azonegyébiparűzésiadóalany,akinek'/amelynekanettóárbevételeazadóéVben'12hó_
napnál rövidebb adóéV esetén napi arányosítással sZámítva idóarányosan - a 8 millió Ft-ot

9. Abban az esetben, ha a kata alanya a helyi iparúzésiadóban az adóévre aZ adóalap tételes
összegben Való (egyszerűsített) megállapÍtását Választotta, akkor íószabály szerint bizonyos
esetektól eltekintve - bevallásbenyújtási kötelezettség nem terheli. BeVallást kell azonban ezen
adóalanynak benyújtania |HtV' 39lB. s (6)]:
ha az adóévben a kata-alany adófrzetési kötelezettsége (pl.60 napot meghaladó keresőkép
telen5éq miatt) szünetelt és a vállalkozó több iparúZési adót fizetett, mint amennyit az adókötelezettség idószakára fi zetnie kellett VoIna,
a kata alany a foqlalkoztatásnöVelés miatti törvényi adóalap mentességet Vagy a települé

e)

nem haladta meg,
a kisvállalati adó alanya.

Az a) esetben az ipalúzési adóalap ósszege a

személyi jövedelemadó törvény szerinti
átalányadóaIap 2oolo kal nöVelt (],2-Vel szorzott) összege, de legfel.jebb a személyi .jövedelemadó törvény szerinti bevétel 800/0 a. A b) esetben a vállalkozási szintú iparűZési adóalap az eva
alapjának 50%-a. A c) esetben a tételes adóalap szerinti adózó kata-alany ipaÍÚzési adóalapja
5zékhely. illetve telephely településenként 2,5-2,5 millió forint. A d) esetben az iparűzési adóalap osszege a nettó árbevétel Bo%'a (o,B-cal szoÍzott összege)' Az e) esetben az adó alapja a
ki5Vállalati adó alapjának2oo/o kal nöVelt (1,2-vel szorzott) ö5sze9e'
A HtV. szerinti egyszeÍúsÍtett adóalap meghatározá5 Válasáásakor nem kell kitölteni a Vll.2 5'
sorokat, valamint a fentebb em|ített a) c) és e) esetben (átalányadóZó, eva alany, tétele5 adó
alap szerint adózó kata alany, kisvállalati adó alanya esetén), az,,A"és,,E"jelű betétlapokat. A tételes adóalap szerinti adózó kata-alanynak a Vll. ] . sorát 5em kell kitöltenie.
A kisadózó vállalkozá5ok tételes adójának hatálya alá tartozó jogalany az iparűzési adó alapját
egyébiránt háromféle módon állapíthatja meg:
. az általános szabályok szerint [HtV. 39' 5 ('] ) bek.], ekkor nem kell külön nyilatkozatot tennie
a bevaIlási nyomtatványon,
. a nettó árbevétel Boo/o-ában [c) pont], erról nyilatkozik a bevallási nyomtatvány fóIap Vl. pont
c) alpontnál X tételéVel,
. tételes adóalap szerint (székhely, illetve telephely településenként 2,5 2,5 millió forint
adóalap alapján) adóZik, ezen adóalap-megáIlapítá5i mód adóéVÍe tórtént Választásáról a
korábban benyújtott bejelentkezésében, illetve változásbejelenté5ében már nyilatkozott,
ezért az adóbevallásban ismételt nyilatkozatétel nem terheli.
A Vll. ] - sorban kell feltÜntetni:
. az egyszerűsített adóalap-megállapítást Választó átalányadózó esetén az átalányadó alapját,
a Vll. 6. sorban pedig az átalányadó 1 ,2 vel szozoÍt ősszegét, azaz aziparűzési adó alapját;

5i önkormányzat által rendeletben biztosított adómentességet/ kedvezményt kíVán utólag
igénybe venni vagy az építóipari tevékenység kapcsán megfizetett átalányadó, illetőleg a
kolt5égként/ráfordítá5kéntelszámolt e-útdÍj összegéVel csökkenteni kívánja az állandó jellegú
tevékenysé9éhezkapcsolódó adófizetési kötelezettsé9ét. (Ezekben az esetekben a bevallá5t az
adóéVet köVetó éVjanuár ] 5-ig kell benyújtani.)

1o. A HtV.39lE. s-a tartalmaZza a szabályozott in9atlanbefektetési társaságokra, e táÍsaságok
elóvállalkozására, projekttársasá9áÍa Vonatkozó sajátos, mentességi szabályokat. A szabályo
zott ingatlanbefektetési társa5á9ról sZóló törVény (a továbbiakban:szit. tV') szerinti szabályozott ingatlanbefektetési társaság' a szit. tV' szerinti szabályozott ingatlanbefektetési elóVállalkozá5, Valamint eml ítettek projekttársasá9a e rovatba tesz X-et, amellett, hogy aZ 1 . vagy 2. sorban
az éVes Vaqy Záró bevallás tényéti5 feltünteti.
A HtV. 39/E 5-a rendelkezik a beszerző, értékesítószöVetkezetek mentességéről. Ha a szöVetke'
Zet adóalany megfelel a Htv. 52' 5 a 34' pontja szerinti fogalomnak (az a szöVetkezet, amelynek
nettó árbevétele legalább 95olo-ban ta9jai részéÍetörténó értékesítésbólVagy ta9jai termékeinek értékesítésébólszármazik), akkor e törVényi mentessé9et igénybe Veheti, amely azonban
csekély összegű állami támogatásnak, ún' de minimis támogatásnak minó5Ül' A mentesség
i9énybevételénektényétitt kell jelölni'
1 1. Azon adózónak kell e rovatba X-et tennie, aki/amely a korábbi adóévre már benyújtott adó'
bevallását - az adózás Íendjéről 5Zóló törvény alapján - önellenőrzéssel (utólag) helyesbíteni
kívánja. A korábbi adóbevallását helyesbító adózónak az ellenórzött adóévi bevallási nyomtatvány fólapját és kapcsolódó betétlapjait aZ új ad3tokra figyelemmel úgy kell helyesbítenie,
hogy a bevallás valamennyi releváns (nem csak a változó) sorát ki kell tóltenie. Ebben aZ eset_
ben a ll. részben a,,BeVallott idószakban" ke|l jelölni azon adóév kezdetét és végét, amelyre a
helyesbités Vonatkozik'

.
.

ll. Bevallási idószak

.

ltt kell jelölni azt aZ idószakot, amelyre a bevallás vonatkozik, az l. pontban foglaltak alapján'

lll. A záró bevallás benyújtásának oka

.

A záró bevallás (l' 2' sor) benyújtásának okát kell jelölni a megfelelő kockában, aZ l. pontban
említettek szerint.

azevaalanyaeseténazevaalap.ját,aVll.6.sorbanpedigazevaalapfe|ét,azazaziparűzési
adó alapját;

atételesadóalapszerintadózókata-alanynakaz1.sortúresenkellhagynia,mígaVll.6.

sorban székhelye és Valamennyi telephelye után 2,5 millió forintot kell beírni. Ha valamely
székhely, telephely szerinti onkormányzat ilIetékességiterületén az adókötelezettsége
nem állt fenn a telje5 éVben (pl' telephelynyitá5, telephely me9szt]ntetése, székheIyáthe_
lyezés miatt), akkor az adott telepÚlés esetén a 2,5 millió forint naptári napokkal arányos
részének megfelelő összeget;
a nettó árbevétel Boo/o ában Va|ó egyszerÚsített adóalap megállapítást választó bármely Vál
Ialkozó esetén az,,A"jelú betétlapon levezetett (kisZámított) nettó áÍbevétel ö5szegét, a Vll.
6. pont alatt pedig a nettó árbevétel 80o/o-ának,azazazadóalap összegét,
az egyszerúsítettadóalap-megállapítást Választó kisVállalati adó alanyának a kisVállalati adó
alapjának ósszegét, a Vll. 6. sorban pedig ennek ],2-Vel szorzott összegét, azaz az ipaúzési
ado alap.idt.
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Vll. Az adó kiszámítása

l. sor: ltt kell feltüntetni a VáIlalkozá5 egé5zének szintjén képzódó HtV' szerinti nettÓ árbevétel
összegét, fü99etlenül attól, hogy az adóalany tevékeny5é9éthol (mely településen, belfóldon
Vagy külfdldón) Végzi. A nettó árbevétel elemek részletezése és azok értelmezésea vonatkozó
betétlapon található. A vállalkozási szintŰ nettó árbevételt a Vonatkozó betétlapon kell leve-

zetni. Ezért elsőként a vonatkozó betétlap l. sorát, illetv€ az annak meghatározásához
szükséges alsorokat kell kitölteni! Az adott betétlapon szereplő (kiszámított, összegző)
l. sor iisszegét kell itt feltüntetni.
AZ e9y5zerúsített adóalap-megállapítást Választ ó adóalanyoknak ezt a sort a Vl' pontban leírtak
szerint kell kitólteni , azal, hogy az,,A" jelű betétlapot csak annak a vállalkozásnak kell kitölteni,
akinek nettó árbevétele az adóévben - 1 2 hónapnál rovidebb adóéV esetén napi arányosítással
számítva idóarányosan a 8 millió forjntot nem haladja meq és a nettó árbevétel 800/o-ában
(egyszerű5ítetten) kÍvánja megállapítani az iparúzési adó alapját.
2. sor: ltt kell feltljntetni a vállalkozási szintú' levonható eladott áruk beszerzési értékének
(elábé) és a közvetÍtett szolgáltatások értéke együttes összegét' A levonható ó55zeg levezetését
az,,E"jelű betétlaptaftalmaza,ezéÍtaztha Van ilyenjogcímen levonhatótétel - mindenképp
ki kell tölteni. A levonható tétel magyaázaÍát' azösszeg kisZámítását az,,E"jelÚ betétIaphoz írt
útmutató tartalmazza.
3. sor ltt kell felttintetni aZ alVállalkozói teljesítések értékét[Htu 52. S 32. pont]' Alvállalkozói
teljesíté5ről akkor lehet szó, ha az adózó mind a megbízóval, mind a szállítóval (alvállalkozóval)
is a Polgári Törvénykönyv szerinti _ kásban kötött
Vállalkozásj szerzódéses kapcsolatban áll.
AlVállalkozói teljesíté5 az a Ptk.szerinti Vállalkozási szerzódés alapján i9énybevett 5Zol9áltatá5
i5, amelyet a vállalkozó új építésÚlakás elóállításához használ fel, fúggetlenÜl attól, hogy az
ilyen lakás eladása nem vállalkozási, hanem adásvételi szerzódé5sel tórtént. EZen pont szerinti
értékkelaz adóalany akkor csökkentheti a nettó árbevételét,|'a azza| a HtV. 52.5 22. pont a)
alpontja szerint jogdíjként, 52. 5 36' pont szerint eladott áruk beszerzési értékeként,52. 5 37.
pont szerint anya9költ5é9ként. illetve 52. s 40. pont szeIint közvetített szolgáltatá5ok éÍtékeként nettó árbevételét nem csókkentette.

4. sor: Ebben a sorban kell szerepeltetni a vállalkozási szintú _ nettó árbevétel csökkentó anyagköltség összegét, a HtV.52. s-ának 37. pontja szerint. Az anyagköltség egy eltéréssel a 52ámviteli törvény szerint (aZ adóéVben) elsZámolt anyagkölt5é99el egyezik me9 a számviteli
tórvény hatálya alá tartozó Vállalkozók esetében. A személyi jöVedelemadó tórVény hatálya alá
tartozó Vállalkozó esetén a tárgyéVben anyagbeszerzésre fordított kiadás a sZámviteli törvény

szerinti Vá5árolt anyagok (alap-se9éd,-ÜZem, fűtóanyag, tartalék alkatrész, egy éven belül elhasználódó szer5zámok, eszközök, berendezések) tárgyévi koItségétjelenti.Az egyszeres könyvvitelt
Vezető Vagy pénzforgalmi nyilVántartást Vezetó adózók esetében a tárgyéVi anyagbeszerzésre
fordított kiadást nöVelni kell a tárgyéVi kifizetett leltári nyitókészlettel és csökkenteni a tárgyéVi
kifiZetett leltári zárókészlet éÍtékéVel'Az anyagköltség ósszegét csökkenteni kell a saját Vállal-

kozásbanvé9zettberuházáshozfelhasználtanyagok anyagköltségkéntelszámolt-bekerülési

értékéVel,továbbá azzal aZ értékkel' amellyel az adóalany a HtV. 52' s 32. pont szerint alVállalkoZói teljesítések értékeként,52. s 36. pont sZ€rint eladott áruk beszerzési értékekéntVagy 52. 5
40. pont szerint köZvetített 5Zolgáltatá5ok értékekéntnettó árbevéte|ét csökkentette.
5. sor: Ebben a sorban kell feltüntetni a Htv.52. s ának 25. pontjában szabályozott K+F elszámolt közvetlen költségét. A HtV. ezen árbevétel-csökkentó tétel kapcsán Vi55zautal a társa5á9i
és az osztalékadóról szóló törVényre' E szerint az alapkutatá5, alkalmazott kutatás, kísérleti fei
lesztés közvetlen költ5ége a társasá9i adóról és az osztaléka d&ól szó|ó 1996. évi LXXXl. törvény
(a továbbiakban: Tao tV') 4. s'a 32. pontja szerint saját tevékenységl körben megvalósított K+F

tevékenység kózvetlen költsé9e.

6. soÍ: Ez a 50r szolgál a HtV. szerinti. Vállalkozási 52intű iparÚzési adóalap megállapításáÍa, fÚggetlenÚl a tevékenységvégzésénekhelyétól. A HtV.szerinti Vállalkozá5i szintű adóalap megállapításához a 1. sor (nettó árbevétel) összegéból kell levonni a 2. sorban, a 3. soÍban. a 4. sorban,
és az 5. sorban feltüntetett nettó árbevétel'csökkentó tételek együttes összegét. Ha a 1. 5or
összegét eléÍi Vagy meghaladja a 2. sor, a 3. 5ol, a 4. sor, és az 5. sor számadatainak egyúttes
összege, akkor ebben a sorban ,,o'1t kell szerepeltetni. Ebben az esetben a 9' sorba, a ] 0. 50r-

ba,a1l.sorbaésa]2.sorba,]3.sorba,14.sorbaValaminta'l7'sorbaegyaránt,,O'atkellírni.

Abban az esetben, ha a vállalkozónak aZ,,E"jelú betétlap lll. részét kelI kitöltenie, akkor ezen
sor értéke a (az,,E"jelű betétlap lll' pontja alatt kiszámított) lll' 1 1. sorban feltüntetett összeggel
egyezik meg!
Az egyszerű5ített adóalap-megállapítá5t Választó: a) személyi jövedelemadó törVény szerinti
átalányadózó Vállalkozónak, b) eva alanynak, c) tételes adóalap szeÍint adózó kata-alanynak,
d) 8 millió forint adóéVi ] 2 hónapnál rövidebb adóév esetén napi arányosítással számítva a 8
millió forint idóarányos részétel nem éró * nettó árbevételt meg nem haladó árbevételúvállalkozónak, e) ki5Vállalati adóaianynak a sor éÍtékéta Vl' pontban említettek szerint kell kitolteni'
Ha a kata-alany a helyi iparúzési adóban tételes adóalap szerinti (egyszerÚ5ített) adózási módot
Választott és bevallá5-benyújtásra kötelezett Va9y bevallá5t nyújt be Ilásd l.2. és 9. pontokhoz
írtakat], akkor itt kell íeltüntetni aZ adóéVi adó alapjának összegét, esetében az 1-5' sorokat
nem kell kitölteni.
7. sor: A vállalkozó aZ áltaIa foglalkoztatottak éVes átlagos statisztikai állományi létszámának
elózó adóévhez képest beköVetkezó növekménye után 1 millió forint/fő összegge| c5ókkentheti az iparűzési adó alapját (pl.; ha aZ évi létszám-nóvekmény 5,36 fó, akkor 5,36x1 000 000 Ft,
aZaz 5.360.000 Ft adóalap csökkentés Vehetó i9énybe)' Az átlagos statisztikai létszámot a Központi statisztikai HiVatal Útmutató az intézményimunkaüqyi statisztika kéÍdóíVe kitöltéséheZ c.
kiadvány 2009. január 1 napján érvényes szabályai szerint kel l - két tizede5jegy pontossá9gal _
'

sZámítani. Az adóéVi átlagos statisztikai állományi létszám számítása során figyelmen kívÜl kell
hagyni azt, aki egyébként az átlago5 statisztikai állományi létszámba tartozik, ám állományba
kerülésétközvetlenÜl megelózóen a vállalkozóval a Tao. tV' szerint kapcsolt vállalkozásnak minősüló vállalkozásnál tartozott az átIagos statisztikai állományi létszámba. Nem Vehetó igénybe az adóalap-mentes5é9 olyan létszámbóVítésheZ, amely állami támogatá5 igénybevételéVel
jött létre. Állami támogatásnak tekintendó a Nemzeti Foglalkoztatá5i Alapból folyó5ított olyan
támogatás, amelynek feltétele új munkahely létesítése.
8. sor Ha az adóévben a vállalkozó átlagos statisztikai állományi létszáma az elózó adóéV átla
9os statisztikai állományához képest 5%-ot meghaladó mértékben csókken és a vállaIkozó az
elózó adóévben e jogcímen igénybe Vett adóalap'mentességet, akkor aZ adóéVet megelózó
adóéVre lgénybe Vett adóalap-mentessé9 ósszegével az adóalapot meg kell nöVelni.
9. sor A mentesség9el korrigált HtV' szerinti - Vállalkozás szintÚ adóalap sorban a íoglalkoztatás után járó adóalap-mentesség összegéVel csökkentett, Valamint a fog lalkoztatás csökkentéséhez kapcsolódó adóalap-nóvekménnyel nöVelt Vállalkozási 5zintű iparÚzé5i adóaIap összegét
kell itt feltÜntetni.

lo.5or: ltt kell feltÜntetni a 9.5orban szerepló, vállalkozási szintű adóalap megosztása eredményeként elóálló - törvényi szabályok szerinti - települé5i szintű adóalapot. A me9osztást
a HtV. melléklete szerint kell elVé9ezni, azt a me9osztási módszert alkalmazva, ami a tevékenysé9re a legi n ká bb jellemző, azza|, hogy a megosztással éri ntett telepÜ lé5re o forint adóa la prész
azonban nem állapÍtható meg. TeImészetesen abban az esetben, ha a váIlalkozót nem terheli
adóalap megosztási kötelezettség (székhelye szerinti településen kívLil, más önkormányzat
illetéke5sé9iterületén nincs telephelye), akkor az ezen sorban szerepló összeg me9egyezik a
9. sorban szerepló összeggeI.
l l. sor: Az önkormányzat rendeletében a 2,5 millió Ft Vállalkozá5i szintúi adóalapot meg nem
haladó vállalkozások számára adóalap-mentességet fogalmazhat meg (elófordulhat, hogy az
adómentesség csak kisebb Vállalkozási szintú adóalap-összegig, például 1 millió Ft-ig jár). ltt
kell feltűntetni azon - az adóévben igénybe Vehetó - adóalap-mentesség összegét, amely
az - önkormányzat Iendelete szerint - a települési adóalap összegét csökkenti. Ha az ön
kormányzat ilyen mentességi szabályt nem iktatatott adórendeletébe, akkor itt összeget nem
lehet feltüntetni.

12.soÍ'.Eza bevallási sor

a telepü|é5i adóköteles adóalap me9állapítására szolgál. A telepÜlé5i
összegéból le kell vonni aZ adómentes adóalap összegét (1 ] . sor). Abban az
esetben, ha a l. sor összege eléri vagy meghaladja a l o. sor összegét, akkor itt,,o"-t kell
Íeltiintetni' Ekkor a 1 3. sorba és a i 7. soÍba egyaránt,,o"forintot kell írni.

adóalap

(1

0. sor)
'l

13. sor; AZ adóköteles települési adóalapÍa jutó adó összegét kell itt íeltüntetni az - önkor
mányzati rendelet szerinti adóéVi adómértékalapulVételéVel.
t4. sor: A települé5i önkormányzat helyi adórendeletében adókedvezményben (adó-csokkentésben) részesítheti a 2,5 millió Ft Vállalkozási szintű adóalapot el nem éró Vállalkozókat (aZ
adókedvezmén}t az adó %-ában (0-l 000/0 között) fejezheti ki az önkormányzati rendelet, amely
lehet akár 1 00% is). Ebben a sorban az adót Csökkentő kedvezmény összegét kell feltlintetni.
Ha az önkormányzat ilyen kedvezményt nem iktatatott rendeletébe, akkor itt osszeget nem
lehet feltüntetni.
l 5. sor: A HtV.40/A' s (1 ) bekezdés a) pontja és (2) bekezdése alapján az adóéVben az ideiglene5
jellegű iparűzési tevékenység után megfiZetett adóátalány összegét az adóalap-megosztás
arányában - le lehet Vonni a székhely, telephely szerinti önkormányzatokhoz kimUtatott adó
összegéból, legfeljebb azonban annak összegéig. Például, h a az adózó az adóévben 20o'000 fo
rintot fizetett meg adóátalány címén, az adóalap_me9osztá5 eredményeként pedi9 a települési
adóalap a Vállalkozási szintú adóalap 200lo-a, akkor az önkormányzatra jutó adóból levonható
összeg az adóévben megfizetett adóátalány 2oo/o-a, azaz 40 000 forint' Abban az e5etben, ha aZ
önkormányzatra jutó adóátalány összege meghaladja a '] 3. 50r ös5ze9ét, akkor itt csak a 1 3. 50r
ban szerepló összeget lehet feltüntetnj, a településre iutó (ki52ámított) adóátalány tényle9es
összegét (tájékoztató adatként) pedig a 1 8. sorban kell szerepeltetni.

l6. sor: A HtV.40/A.5 (1) bekezdés b) pontja alapján a székhely, illetóleg a telephely szerinti
önkormányzathoz az adóéVre fizetendó adóból _ legfeljebb annak összegéig terjedóen levonható az adóalany által a ráfordítá5ként. költ5égként aZ adóéVben elszámolt, az autópályák,
autóutak és fóutak használatáért fizetendó, me9tett úttal arányos díj (a továbbiakban: e útdÚ)
7,5o/o a. Az e-útdíj7,so/o-át csak az a vállalkozás vonhatja le adó.jából, amelyik a saját fuvareszköz úthasználata miatt kóteles útdíatfizetni az útdíj-beszedó szervezetnek. Ha a vállalkozás
adóalap-megosztásÍa kötelezett, akkor a költsé9ként, ráfordításként eIszámolt e-útdíj7,so/o-át a
székhel' illetve telephely(ek) szerinti önkormányzatokhozfizetendő
iparűzési adóból a válIal
kozá5 szintjén képződó teljes törVényi adóalap és a me9osztással érintett önkormányzatokhoz
kimutatott települési adóalapok arányában Vonhatja le. Azaz, az e-útdíj7,sa/o-a az adóa|apmegosztás arányában Vonható le. Ha az e-útdi 7,5olo'a 100.000 forint, a településre pedig a
me9osztás során a Vállalkozási szintú adóalap '] 00/o'a jut, akkor itt 1 0.000 forintot kell feltüntet
ni. Ebben a sorban tehát az e-útdÍj7,5o/o-ának a telepúlésre jutó ósszegét kell szerepeltetni. Abban az esetben, ha az e-útdíj 7 ,5o/a ának településre jutó része több mint a 1 3' sorban szerepló
összeg és a 15. sorban szerepló összeg különböZete, akkor e sorban legfeljebb e kúlönböZet
ósszeqét lehet feltÜntetni.
1 7. soÍ: Ez a sor szol9ál az adóévi iparúzési adófiZetési kötelezettség kiszámítá5ára. Az adóköte
les telepÜlési adóalapra Vetített adó osszegéból (1 3. sor) le kell Vonni az adó osszegét külónféle
jogcímeken csökkentó tételeket (a 1 4 - '| 6. 50rok együttes összegét)' Abban az esetben, ha az
adót csokkentő tételek együttes összege eléri Vagy meghaladja a 13.5or összegét, akkor itt
,,0" t kell feltüntetni'
[A bevallási nyomtatvány már nem tartalmaz az adóévi adó elszámolására Vonatkozóan pénz
forga'mi adatokat (megfizetett adóelóleget, adóelóleg-kiegészítés összegét), tekintettel arra,
hogy ezen pénzforgalmi adatok mind az adózó, mind aZ önkormányzati adóhatósá9 által Vezetett nyilVántartásában rendelkezésíe állnak!]

l8. sorban ltt kell feltÜntetni az ideiglenesjellegű iparűzési tevékenység után az adóévben
tény|egesen megfiZetett adóátalány önkormányzatra jutó (arányos) összegét' Ez az ősszeg
akkor egyezik meg a 1 5. sorban feltüntetett összeggel, ha az kisebb a '] 3' sorban feltüntetett
adóösszegnél vagy azzal egyenló.
l 9. sor: A külföldön létesített telephelyen Vé9zett tevékenysé9ből származó adóalap nem e5ik
adÓzá5 alá. Ennek ósszegét ú9y kell meghatározni, hogy a kÜlföldön létesített, a HtV. fogalmai'
nak megfeleló telephelyet úgy kell tekinteni, mint belföldi telephelyet, s erÍe a telephelyre is - a
megosztási szabályok szerint - kell osztani adólapot. Az í9y megosztott, kL]lfóldi telephelyre
jutó adóalap rész Vonható le a teljes adóalapból' Ha az adóalanynak külföldön több telephelye
van (egy államban több telephelye Vagy több államban Van egy-egy Vagy több telephelye)'
akkor a,,kűlföld'|et egységként kell tekinteni, Va9yis e9y telephelynek minósül.
20. sor: ltt kell feltüntetni a Vállalkozás által aZ adóéVben kőltsé9ként, ráfordítá5ként el5Zámolt,
a saját fUVareszkóz úthasználata miatt az útdÚ-beszedő szeÍVezetnek közvetlenül me9fizetett
e-útd í.j összegének 7 ,so/a-át' Ez az ős;zeg a kkor egyezi k meg a 1 6. sorba n feIttj ntetett összeg9el,
ha az kisebb a ] 3. sorban feltijntetett adóösszeqnél Vaqy azzal egyenló'

Vlll. Adóelőleg bevallása

- hasonlóan a társasági adóhoz az adóelóleget ónadózással kell
telje5íteni. EZ azt jelenti, hoqy ebben a bevallásban kell aZ adózónak kisZámítania és bevallania
az elólegfizetési idószak két elólegfizetési idópontjára aZ adóelőleg ö5szegét' AZ adóelóle9et is
természetesen önadózá5sal kell megfizetni. Az í9y bevallott adóelóleg minden további intéZkedés nélkÜl Végrehajtható. Az adóbevallás az Art.145. s ('l) bekezdés b) pontja értelmében
Végreha.itható okiratnak minósÜl'
A helyi iparúZésiadóban

l. Előlegfizetés időszaka

Az elólegfizetési idószak általános esetben a bevallá5 benyújtás hónapját kóVetó második hónap 1 . napiától tart 1 2 hónapon keresztül. a 1 2. hónap utol5ó napjáig' Az adózónak az elólegfizetési idószak elsó és utolsó napját kell beírnia a bevallás e sorába. Az elólegfizetés időszak
(keresztféléV) tehát 1 2 hónapnyi idószakot ölel át.
2. Első előlegrészlet az előlegfizetési időszakban
Az elsó elólegrészlet esedékességéneka napja az adóelóleg_frzetési idószak 3. hónapjának '] 5.
napja. A naptári éVVel egyezó üzleti éVes vállalkozások és magánszemély vállalkozó esetén ez
a nap 20] 6. szeptember 1 5 e' ltt kell jelölni az előlegfizetés napját és az elóleg ósszegét. Ebben
a sorba a Vll. 17. sorban felttjntetett összeg é5 a 2016' március 15-én, a naptári éVtől eltéró
Üzleti éVes adózó esetén az adóéV harmadik hónapjának 15. napján esedékes (bevallott) eló
leg-összeg különbózetét kell szerepeltetni. Ha az adózőnak az adóév 3. hónapjának 1 5. napján (2ol 6. március 1 5-én) nem kellett adóelóleget fizetni, akkoÍ e sor összege a Vll. ] 7. sorban

feltüntetett ö55zeggel egyezik meg. (Ezen bevallás-benyújtás határnapját magában foglaló
előlegfizetési idószak második elóleg-ré5zleteként. azaz a 2016. máÍciu5 l 5-ei és a köVetkezó
elólegfizetési idószak első részleteként, azaz2o16. szeptember 1 5-ei esedékességgelfizetendó,
201 6-ban kezdódő adÓév adóelólege a Vll. 1 7. 50rba írt adóösszeggel, azaz a 20l 5. éVben kez_
dódó adóévi adó összegével egyezik meg.)
Természetesen március 1 5-én sosem esedékes a frzetési kötelezettség, meÍt március 1 5-e nemzeti ünnepünk' Ezért a fizetési határnap mindig a március 1 5-ét köVető munkanap.
3. Második előlegrészlet az elólegfizetési idószakban
A második elóleg-ré5zlet az elólegfizetési időszak 9' hónapjának 1 5' napja, a naptári éWel egyező üzleti éves és magánszemély adózó esetén 2017. március 15' Eá a napot kell beírni ezen
adózói csoport esetében, amellett, hogy az adóelóleg ósszegét i5 be kell Vallani. A bevallandó
összeg a Vll. 1 7. sorban szerepló adóö5szeg (a 201 5-ben kezdódó adóév adójának) fele.

KlTóLTÉsl ÚTMUTATÓ Az',A'' JELÚ BETÉTLAPHoz
Az ,,X'jelíi betétlapot azon adózóknak kell kitolteni, akik'/amelyek az általános szabályok szerint állapítják meg nettÓ árbevételüket' lde tartozik minden iparűzési adóalany, amely nem
minósül hitelintézetnek, pénZügyi Vállalkozá5nak, biztosítónak, befektetési Vállalkozásnak, ide
értve azt a Vállalkozást is, akinek/amelynek nettó árbevétele a 8 milliÓ forintot nem haladja meg
és az adó alapja egyszerű5ített me9állapításának módját választotta.
Nem kell kitöltenie az,,A"jelű betétlapot az alábbi egyszerúsített adóalap-megállapítást Válasz'
tóknak:
a) a személyi jöVedelemadóról
szóló törVény szerinti átalányadózónak,
b) azon eva-alanynak, aki az egyszerúsítettVállalkozói adóalap 500/o-ában állapítja meg adóját,
c) azon kata-alanynak, aki tételes adóalap szerinti adóZást Választott,
d) a kisvállalati

adó alanyának.

A betétlapot együtt kell kezelni a bevallási főlappal, ezért ki kell tölteni a betétlap fejrészét is, továbbá ezt az oldalt is ((égszerűen) alá kell írni!

l. sor: Ebben a sorban kell levezetni a vállalkozási szintű - nettó árbevétel összegét. A 2'
sorban szerepló összegból le kell vonni a 3. sorban, a 4. sorban, az 5. sorban, Valamint a 6. sorokban szereplő összeget. Ez a sor megegyezik a bevallási főlap l. sorában feltüntetendő
összeggel!
2. sor: A számviteli törvény hatálya alá taÍtozó adóalanyok esetében ltt kell szerepeltetni a
5zámViteli törvény 72-75.S-ában szerepló rendelkezé5ek alapján meghatározott - Vállalkozási
szintú

-

nettó árbevétel összegét. A jellemzóen nem Vállalkozási

kult szervezetek (pl. egyesÜlet, (köz)alapítVány, társa5ház, IakásszöVetkezet) esetében a vállal
kozá5i tevékenysé99el összefüggésben realizált árbevétel összegét kell feltüntetni' A személyi
jövedelemadó hatálya alá tartozó (magánszemély) adóalany esetében a tevékenységvég5zolgáltatásnyújtás) közvetlen összefüggésben kapott általános
zé55el (termékértékesítés,
forgalmi adó nélküli - ellenérték, nöVelve a kompenzációs feláral és csökkentve az adóhatósá99al el5zámolt regisztrációs adó összegéVel, feltéVe, hogy azt bevételként elszámolta, toVábbá azon bevétellel, amelyet a számvitelról sZóló torVény alapján egyéb bevételként kellene
származő bevétel, a különféle agrártámo_
elszámolni' (Például a tárgyi eszkóz értékesítésébő|
gatások ósszege nem tartozik a nettó árbevételbe)'
3. sor: A Tao' törvény szerint.jogdíjnak minósÜl a szabadalomnak, a Védett eljárásnak, a Védjegynek, illetve hasonló jognak, a know-how-nak, az űzleti titoknak, az irodalmi, a műVészeti
Vagy a tudományos műVek szerzói jogának, valamint a szerzói joggal szomszédos jognak ha52nálatáért, felhasználásáért Vagy a használat jogáért kapott ellenérték.Ebbe a sorban jo9díjból
származó, árbevételként el52ámolt ellenértékösszegét kell beírni.
4. sor: Ebben a sorban kell szerepeltetni az egyéb szolgáltatások értékeként, illetve egyéb ráfor_
dítások kózótt kimutatott - aZ adóhatósággal elszámolt _jóVedéki adó összegét.
5. sor: Ebben a sorban kell szerepeltetni aZ egyéb ráfoÍdítások között kimutatott, az adóható5á9gal el5zámolt Íegisztrációs adó, energiaadó ósszegét.

6.sor:Különjogszabályszerintfelszámítható

árbevételkéntelszámo!andó-felszol9álásidíjat

nem terheli iparúzésiadó, ezért azt le kell vonni a nettó árbevételból. Ebbe a sorba a felszolgálá5i dÚ árbevételként elszámolt ö55ze9et kell beírni.

tevékenységfolytatásáÍa ala-

)ÉLíjBETÉTLAPHoz

KlTÖLTÉsl ÚTMUTATl
^,,B"

jelíj betétlapot azon adózóknak kell kitölteni, akiVamelyek hitelintézetneb vagy
Az
"B"
pénzügyi
vállalkozásnak minó5ülnek'
A betétlaPot együtt kell kezelni a bevallási főlappal, ezért ki kell tölteni a betétlap fejrészétis, továbbá ezt az oldalt is (Cégszerűen) alá kell írni!
1. sor: Ebben a sorban kell ös5ze5íteni a 2_9' sorokban szerepló egyes _ vállalkozási szintú
nettó árbevétel-elemek összegét, oly módon, hogy a 2-7. sorokban szerepló osszegeket össze
kelt adni, majd abból a 8. 5or és a 9. sor összegét le kell vonni. Ez a sor megegyezik a bevallási
Íőlap l ' sorában feltiintetendó ö5szeggel!

2-9. sorok: Az egyes sorok a vállalkozási szintű nettó árbevétel-elemek kimutatására. a Vállalkozási szintú nettó árbevétel levezeté5ére szolgálnak' A sorokat a számviteli törVény é5 a hitel_
intéZetek, pénzügyi vállalkozások éves beszámolÓ készíté5iés konywezetési kotelezettségé
nek sajátosságairól 5zóló 25o/2oo0'(xll.24.) Korm' rendelet szabályai, továbbá a 9. 50r esetében
a helyi adókról szóló töÍVény 52. 5 22. pont b) alpontja - pénzügyi lízingbe adott eszköz után
elszámolt elábé teljes összege nettó árbevétel csökkentő tétel azza|, hogy ezen összeggel az
adóalap a V|I. 2 sorban már nem csökkenthető - alapján kell meghatározni'

KlTöLTÉsl ÚTMUTATÓ A,,c" JEtÚ BETÉTLAPHoz

Az,,c"jelű betétlapot azon adózóknak

kell kitolteni, akik'/amelyek biztosítónak minósÚlnek.

A betétlapot együtt kell kezelni a bevallási fólappal, ezéÍtki kell tölteni a betétlap f€jÍészétis, továbbá ezt az oldalt is (cé9szerűen) alá kel| írni!
sor: Ebben a sorban kell összesítenj a 2-8. sorokban szerepló eqyes Vállalkozási szintú
nettó árbevéte!elemek összegét, oIy módon, hogy a 2-7' sorokban szerepló összegeket össze

l.

KlTöLTÉsl ÚTMuTATÓ
Az ,D" jelíj betétlapot azon adózóknak kell kitölteni, akik'/amelyek befektetési vá|lalkozásnak minósÍilnek.

A betétlapot együtt kell kezelni a bevallási főlappal, ezért ki kell tiilteni a betétlap fej_
részéti5, továbbá ezt az oldalt i5 (cégszerűen) alá kell írni!

KlTöLTÉsl ÚTMUTATÓ
Az,,E'' je|Ű betétlapot minden olyan vállalkozásnak ki kell toltenie, amelynél van eladott áruk
beszerzési értéke(elábé} és/vagy közvetített szolgáltatások értéke.Nem kell kitöltenie
ezt a betétlapot annak a vállalkozónak, aki az iparúzési adóban az adóalap egyszerűsített
adóalap-megállapítási módját választotta. E két ráfordítás-elemmel csókkenthetó a nettó
árbevéteI a helyi iparűzési adó alap.jának kiszámítása 5orán, aZonban a 20l 3. adóévtől együttes aisszegük csak korlátokkal Vonható le a nettó árbevételből. A korlátozás lényege, hogy

az árbevétel nagyságától fü99óen e két nettó árbevétel-csokkentó tétel sáVosan Vonható le,
minél naqyobb a nettó árbevétel összege, annál kisebb ósszeg9el lehet csökkenteni a nettó áh
bevételt. Nem vonatkozik a korlátozás arra a vállalkozásÍa, amelynek nettó áÍbevétele az
5oo millió forintot nem haladja meg és nem minósül az l. Pontban részletezettek szerinti

kapCsolt VálIalkozásnak.
A Htv. 39. S ának (4) bekezdése szeÍint az (1 ) bekezdés a) pont'a szerinti nettó árbevétel c5ökkentő összeggel (eladott áruk beszerzési éÍtékeé5 köZvetített 5zolgáltatások értéke)a vállalkozó _ nettó árbevétele összegétól fü99ően, sáVosan'az alábbiak szerint csökkentheti nettó
árbevételét' A nettó árbevétel

kell adni, majd abból a 8. sor összegét le kell vonni. Ez a sor megegyezik a bevallási főlap l '
sorában feltüntetendő összeggel!

2-8.soroki Az egyes sorok a vállalkozási szintű nettó árbevétel-elemek kimutatására,

a Vál-

lalkozási szintű nettó árbevétel levezetésére szolgálnak. A sorokat a számviteli törvény és a
biztosítók éVes beszámoló készítésiés könywezetési kötelezettségének 5ajátosságairól 5zóló
192/2000. (xll' 24.) Korm. rendelet szabályai alapján kell meghatározni.

A,,D" JELŰ BETÉTLAPHoz
_ vállalkozási szintű _
1 sor: Ebben a sorban kell összesíteni a 2 - 6. sorokban szerepló egyes
'
nettó árbevétel-elemek összegét. Ez a sor megegy€zik a bevallási főlap 1' sorában feltün-

tetendő összeggell

2-6. sorok: Az egyes sorok a vállalkozási szintű nettó árbevétel-elemek kimutatására, a Vállalkozási szintű nettó árbevétel levezetésére szolqálnak. Az eqyes sorokat a 5zámViteli törVény és a
befektetési Vállalkozók éves beszámoló készíté5ié5 konywezetési kötelezettsé9ének sajátosságairő|szó|ó251/2ooo. (Xll.24.) Korm. rendelet szabályai alapján kell me9határozni'

JELíí BETÉTLAPHoz
^z,,É"

- 500 millió forintot meg nem haladó összegéból az e sávba jutó nettó árbevétel csökkentó
összeg egésze,

- 5oo millió forintot meghaladó, de 20 milliárd forintot meg nem haladó összegéból az

e sávba

jutó nettó árbevétel c5ókkentó összeg, de legfeljebb aZ e sávba jutó nettó árbevétel 85olo-a,
- 20 milliárd forintot meghaIadó, de 80 milliárd forintot meg nem haladó összegéból az e sávba
jutó nettó árbevétel csökkentó ósszeg, de legfeljebb az e sáVba jutó nettó árb evéte| 7so/o-a,
- 80 milliáÍd forintot meghaladó összegéból az e sávba jutó nettó árbevétel c5ökkentő ö5sze9,
de legfeljebb az e sáVba jutó nettó árbevétel 70%-a
Vonható Ie.
A HtV. 39' 5 (7) bekezdése értelmében a fószabályban foglaltaktól eltéróen - az adóalap
összefü99ésben elszámegálIapításánál azon áruk, anyagok, szolgáltatá5ok értékesítéséVel
molt eladott áruk beszerzési értékénekés közvetített 5zolgáltatások értékénektel.jes összege
csökkenti a nettó árbevétel ósszegét, amely áruk, anyagok, 5zolgáltatások értékesítéseután
az adóalany a sZámvitelról sZóló törvény szerinti exportértékesítésnettó árbevételét va9y
a közfinanszírozásban részesülő gyógyÉzere( mint áruk értékesítéseután belföldi érté

4-

kesítésnettó árbevételét számol el. Az elszámolóházi

tevékenységet Végzó szervezetnél,

az általa a földgázpiaci és Villamos energia-piaci ügyletek elszámolása érdekében - vásároIt
és továbbértékesített, a számvitelról szóló törVény szerinti eladott áruk beszerzési értékeként
el52ámolt főldgáz és villamos energia beszerzési értéke teljes ósszege c5ökkenti a nettó árbeVétel összegét. A kÚlön.]ogszabály alapján erre felj09osított dohánykiskereskedelem-ellátási
tevékenységet Végzó személynélaZ általa dohányteÍmék-kiskereskedók részéretovábbértéke'
sítésicélból vásárolt és továbbértékesített. a számvitelról 5zóló törvény szerinti eladott áruk

beszerzési értékekéntelszámolt dohánytermékek beszerzési értékeszintén csökkenti a nettó

árbevéte| ő5szegét.

l.

Adóalany adatai

A l. sorban kell.jelölni azt, hogy az adóalany a HtV. 39' 5 (6) bekezdése alkalmazásának hatálya
alá esik-e' A Htv. e rendelkezése ugyanis elóírja, hogy a társasági adóról é5 aZ osztalékadóról
szóló törVény szerint kapcsolt Vállalkozásnak minósüló adóalanyok az adó alapját az adóalany
kapcsolt Vállalkozások ö55zes nettó árbevétele és ö55zes nettó árbevétel c5ókkentő ráfordítása
pozitíV elójelű különbözeteként
figyelemmel a 39.5 (a) és (5) bekezdésben foglaltakra _ kell
megállapítani, azzal, hogy az egyes adóalanyok adóalapja ezen kÜlönbözetnek és az adóalany
nettó árbevételének a kapcsolt Vállalkozások összes nettó árbevételében képviselt arányának
szorzata. Az e bekezdésben foglaltakat csak azon adóalanynak kell alkalmaznia, amely esetében
az eladott áruk beszerzé5i értékénekés a közvetített szol9áltatá5 értékénekegyüttes ósszege
az adóalany nettó árbevételének 5oolo_át me9haladja, kizárólag az ezen feltételeknek megfeleló
kapcsolt Vállalkozá5ai Vonatkozá5ában. Tehát e né9yzetbe azon vállalkozásnak kell X-et tennie,
amely megfelel valamennyi, köVetkező feltételnek:
a társasá9i adóról és osztalékadóról szóló törvény szeÍinti kapcsolt Vállalkozásnak minósül
és

_

a

helyi iparúzésiadÓalanyaés

az elábé és a közvetített szolgáltatás értékéneke9yüttes összege meghaladja a nettó árbeVétel 50o/o-át és
az adóalany rendelkezik az előzó feltételnek megfelelő kapcsolt VállaIkozás5al.
Amennyiben e feltételek mindegyike teljesül, akkor a továbbíakban Csak a lll. pont alatti

5orokat kell kitölteni, ha egy vagy több feltétel nem teljesül' akkor pedi9 csak a ll. pont
alatti sorokat kelI kitölteni.
Az 1. és a 2. sorban az adózó azonosításához szüksé9es adatokat kell feltüntetni.

ll.

A Htu 39. 9 (6) bekezdésénekhatálya alá nem tartozó vállalkozás esetén kitöltendő

bevallási sorok

Az l. sorban kell feltüntetni az eladott áruk beszerzési értéke összegét.
Az elábé fogalmát a HtV. 52' 5-ának 36. pontja határozza meg. Az eladott áruk beszerzési értéke
a kettős könyvvitelt Vezetó Vállalkozá50k esetében a Vásárolt és Változatlan formában eladott
anyagoknak, áruknak _ a 5zámvitelről szóló törVény szerint az eladott áruk beszerzési értéke'
ként elszámolt _ bekerülési (beszerzési) értéke. Az egyszeres kónyvvitelt, Valamint - a szemé]yi
jövedelemadóról szóló törvény hatálya alá tartozó _ pénzforgalmi nyilVántartást Vezető Vállalkozók esetében a tárgyéVi árubeszerzésre fordított kiadá5, c5ökkentve a kifizetett árukészlet lel
táÍ szerinti záró értékével, növelve a kifizetett árukészlet leltár szerinti nyitó értékével.Csökkenti
az eladott áruk beszerzési értékétaz az érték, amellyel az adóalany a HtV. 52. 5 32. pont szeÍint
alVállalkozói teljesítésekértékeként, a HtV.52. s 37. pont szerint anyagköltségként, a HtV.52.5
40. pont szerint közvetített szolgáltatások értékekéntnettó árbevételét csökkentette.
A 2. sorban kell feltüntetni a közvetített szolgáltatások értékét.
A közvetített 5zolgáltatások értékénekfogalmát a HtV. 52' s ának 40. pontja tartalmazza. E le'
Vonható tétel megegyezik a számviteli törvény szerlnti közvetített szolgáltatások értékéVel,
feltéve, hogy a jogügylet írásbeli szerzódésen alapUl. A sZámviteli torvénnyel azonos tartalmú
kozvetített szolgáltatásokról akkor van szó' ha az adóalany saját nevében Vásárol meg olyan
szolgáltatást, amelyet harmadik személlyel írásban kotött szerzódés alapján ez utóbbi számára
változatlan formában ad tovább, azaz nem a saját teljesítményéhezhasználja fel. Mindennek ki
kell túnnie a számlázásból is. (A kimenő számlákban - ha az saját és kózvetített szolgáltatásokat
is tartalmaz' külön kell feltüntetni a közvetített szolgáltatás megnevezését és ellenértékét, mely
nem kell, hogy azonos le9yen a szolgáltatás beszerzési áráVal.) Közvetített szolgáltatások értéké
Vel aZ adóalany akkor csókkentheti a nettó árbevételét, ha azzal a 22.pont o) alpontja szerintjogdíjként, a 36. pont szerint eladott áruk beszerzési értékeként, a 37. pont szerint anyagköltséqként
Vagy a 32. pont SZerint alVállalkozói teljesítések értékekéntnettÓ árbevételétnem csókkentette'
A 3. soÍban kell feltLjntetni az 1. sor szerinti elábé és a 2. sor szeÍinti közvetített 5zol9áltatások
értékébőlazon ráÍoldításrészekegyüttes összegét, amelyek olyan termékek (áÍUk,saját elóállítá5ú termékek), szolgáltatások értékesítéséhez
kötódnek, amelyek után a 52ámVitelról szóló
törVény szerint export árbevételt kell el52ámolni. Ezt a sort nem kell kitölteni annak a vá|lalkozásnak' amelynek nettó árbevétele az 500 millió forintot nem haladja meg.
A 4. sorban keIl feltüntetni az ] ' sor szerjnti elábé értékébólazon ráfordítás-részt, amelyet a
Vállalkozó közfinanszírozott (tb-finanszírozásban részesűló) győgyszer értékesítéséVelószszefiiggésben számol el. Továbbá a kÜlón jogszabály alapján dohánykiskereskedelem-ellátá5i tevékenységet végzó adózó esetén az általa dohánytermék kiskereskedók részére töÍténó
továbbértékesítésicélból vásárolt é5 továbbértékesített, a számvitelról szóló törVény szerinti
eIadott áruk beszerzési értékekéntelszámolt dohánytermékek beszerzési értékét.Ezt a sort

nem kell kitölteni annak a vállalkozásnak, amelynek nettó árbevétele az 500 millió forintot nem haladja m€9.
Az 5. sorban kell feltúntetni az ]. soÍból az elábé azon ráfordítás-részét, amelyet az elszámolóházi tevékenységet Végzó szervezet a földgázpiaci és villamos energia_piaci ügyletek elszámolása érdekében vásárolt és továbbértékesített, a földgáz é5 villamos energia kapcsán
elábéként számolt eI.
A 6. sorban kell feltüntetni az elábé és a közvetített szolgáltatások együttes összegének azt
a részét, amelyet a HtV.39. 5 (4) (5) bekezdése szerinti 5zámítá5 eredményeként ál| eló (ez a
számadat nem haladhatja meg az 1 ' é5 a 2. 5or szerinti adat együttes összegét)' Ezt a sort nem
kell kitölteni annak a vállalkozásnab amelynek nettó árbevétele az 5oo millió foÍintot
nem haladja me9,
A 7. sor szolgál anna k ki mutatásá ra, hogy mekkora az az összeg, a mel lyel ténylegesen csökkenthetó a nettó árbevétel elábé é5 közvetített 5zolgáltatások együttes értéke j09címen. Ha a
Vállalkozás nettó árbevétele az 500 mlllió forintot nem haladja meg, akkor ez a 5or az 1 . és a 2.
50rban feltüntetett 5zámadat együttes összegével egyezik meg. Ha a Vállalkozás nettó árbevétele az 500 millió forintot meghaladja, akkor a 3. sorban, a 4. sorban, az 5' sorban és a 6. sorban
feltlintetett számadatokat kell összeadni é5 itt beírni'

lll.

A Htv. 39. 5 (6) bekezdésénekhatálya alá tartozó kapcsolt vállalkozás esetén

kitöltendő

bevallási solok

pontban említett feltételeknek megfelelő vállalkozásnak a helyi ipaíÚzési adó alapját kÜlön
számítás szerint - lényegében csoportszinten, ósszevontan - kell megálIapítani a, azza|, hogy az
ósszevont, c5oportszintű adatokÍa Vonatkozik az elábé és a közvetített szolgáltatá5ok értéke
nettó árbevételból Való levonhatósá9ának korlátozása és az ezen korlátozás alóli kiVételek.
Az l ' sorban kell feltÜntetni azt a nettó árbevétel-összeget, amely az összevont adóalap-számítá5ra kötelezett kapcsolt Vállalkozá50k HtV. szeÍinti nettó árbevételadatainak összegzéseként
AZ l.

áll elő.
A 2. sorban kell feltüntetni az összevont

adóalap-számításra kötelezett VáIlalkozások összevont
anyagkólt5é9, alvállalkozói teljesítések értéke és K+F közvetlen költségeinek ósszegét. Ezen
nettó árbevétel-csökkentó tételek telje5 összegéVel, korlátozás nélkül c5ökkenthetó a nettó
árbevétel a helyi iparÚZési adóalap számítása során.
A 3. sor szolgál az összevont adóalap-számítá5ra kötelezett kapcsolt Vállalkozások ósszesített
elábé összegének kimutatá5ára.
A 4.5or 5zolgál az összevont adóalap-számításra kótelezett kapcsolt vállalkozások ö5szesített
közvetített szolgáltatások értéke ó55zegének kimutatására.
Az 5.solban kell feltüntetni az 3. sor szerinti összesített elábé é5 a 4. sor szeÍinti, összesített
közvetített 5zolgáltatá50k értékébólazon ráfordítá5 részek egyÜtte5 összegét, amelyek olyan
termékek (áruk), 5zolgáltatások értékesíté5éhez
kötódnek, amelyek után a 5zámvitelről 5zóló
tórvény szerint export árbevételt kell elszámolni.
A 6. soÍban kell feltüntetni az 3. sor szerinti elábé értékébólazon ráfordítás-Íészt, amelyet az
összevont (csoportszjntű) adóalap-megállításra kötelezett vállalkozó adóalany bármelyike
közfrnanszírozott (tb-finanszírozá5ban részesÜlő) gyógyszer értékesítésévelosszefüggésben
számolel'Továbbá akülönjogszabályalapjándohánykiskereskedelem-ellátásitevékenységet
Végzó adóZó esetén aZ általa dohánytermék'kiskeÍeskedók ré5Zére történó továbbérték€5ítési
célból Vásárolt és továbbértékesített, a számVitelról 52óló törVény szerinti eladott árUk beszerZési értékekéntel5zámolt dohánytermékek beszerzési értékét.
Az 7. sorban kell feltüntetni a 3. 5orból az elábé azon ráfordítás-részét, amelyet az elszámolóházi
tevékenységet Vé9zó szervezet a föld9ázpiaci és villamos energia-piaci Ü9yletek elszámolása
érdekében Vá5árolt é5 továbbértékesített, a földgáz és Villamos energia kapcsán elábé-ként
számolt el.
A 8.sorban kell feltüntetni az összevont adóalap-számításra kötelezett kapcsolt vállalkozások
osszes elábé jénak és összes kózvetített 5zolgáltatá5ok értéke együttes ös5ze9ének azt a részét,
amely a Htv. 39. S (4)_(5) bekezdése szerinti számítás eredményeként áll elő (eZ a számadat nem
haladhatja meg a 3. és a 4. 5or szerinti adat együttes összegét).
A 9. sor szolgál annak kimutatásáÍa, hogy mekkora az az ó'szeg, amellyel ténylegesen csökkenthetó az összevont nettó árbevétel elábé és közvetített 5zolgáltatá50k e9yÜtte5 értéke jog
címen, az összevont, c50portszintű adóalap ki5zámítása érdekében' Ez a számadat a korlátozá5
nélkül levonható csoportszintú tételek (5. sorban, 6. sorban és 7. 50rban feltüntetett összegek)
és a 8. sorban szerepló ó5szeg egyúttes összegeként áll eló.
A lo. sorban kell feltÜntetni azt, hogy mekkora az összevont, c5oportszintű adóalap összege.
Ennek érdekébena csoportszintú nettó árbevétel (1. sor) összegéból le kell Vonni a korlátozás
alá nem esó nettó árbevétel-csókkentó tételek (ráfordítások, kolt5é9ek) e9yÜttes, csoportszintű
értékét(2.50d, továbbá a 9. sorban szerepló, ténylegesen levonható elábé és közvetített 5zolgáltatások együttes ö5szegét.
A 1 1. soÍban kell rögzíteni az adóalany vállalkozási szintú alapjának összegét. Ez az adat nem
az általános szabályoknak megfelelóen a vállalkozás szintjén előálló nettó árbevétel és nettó
áÍbevétel-csökkentó tételek egyenlegeként áll elő, hanem a 1 0. sorban szerepló c5oportszintú,
összesített adóalap árbevétel-arányos összegeként. Ezért a 1 0. 5orban szerepló ósszeget meg
kell szorozni a Vállalkozás nettó árbevétele (Vonatkozó betétlap ll. '] sorában kiszámított nettó
árbevétel összege) és az ö55zes, csoportszintú nettó árbevétel összege (lll. 1. 5or) hányados ér
tékéVel (a hányadost 6 tizedesjegyig kelI számítani).

KlTöLTÉsl ÚTMUTATÓ Az,,F" JELÚ BETÉTLAPHoz
Ha a vállalkozó (adóZó) több ónkormányzat illetékesséqiterületén Vé9ez állandó jellegú

ipar

úzésitevékenysé9et, azaz 5zékhelye szerinti önkormányzat illetékességjterületén kíVül (má5
belföldi településen Va9y kÜlföldon) Van legalább egy telephelye akkoÍ az ,'F"jelű betétlapot
is ki kell tölteni.

2.

.

A betétlapot együtt kell kezelni a főlappal, ezért ki kell tölteni a betétlaP fejrészéti5,
továbbá ezt az oldalt is (cé9szeÍű€n) alá kell írni!
l.

.

Adóalany

Az adóalany azonosítására szolgáló mező, az adózó nevét és adóazonosító számát (magánszemély esetén adóazonosítójelét, szervezet esetén adószámát) ke!l feltüntetni.
ll. Alkalmazott adóalap-megosztás

módszere

Ebben a pontban kell jelölni az adóéVben a vállalkozó által alkalmazott adóalap megosztási
módszert. A Vállalkozónak a Htv. mellékletében szerepló mego5ztá5i módszerek közül a tevékenységre leginkább jellemző módszer alapján kell az adóalapot megosztani. Az adóalapme9osztás módsz€re tehát nem a vállalkozás választásánakfú99vénye! Az ]. pont va9y a

pont Vagy a 3. pont melletti né9yzetbe lehet X-et tenni, feltéve, hogy az adóalap-megosztásleginkább jellemzó, az alábbi korlátok figyelembevételével:

ra az a

.

Annakazadózónak,amelynekazadóévetmegelőzőadóéviadóalapja(időarányosan)meg-

haladta a ']00 millió Ft-ot' csak és kizárólag a Htv' melléklete 2.'] pontja szerinti (komplex)
megosztási módot lehet alkalmazni. Ezért ezen adózó csak a 3. pont melletti né9yzetbe tehet X-et, fgyelembe VéVe a köVetkezó pontokban foglaltakat i5.

Abban az esetben, ha a Vállalkozó tevékenységérea komplex megosÍási mód a leginkább
jellemző, vagy ha eá a módszert kell a vállalkozónak alkalmaznia, akkor az,,F" jelű betétlap
lll. pont 1., 2., 3., 4., sorait egyaránt ki kell tölteni.

AHtV.mellékletének2.2pontjábanszereplővillamosenergiaVagyföldgázegyetemesszol9áltatónak, elosztói engedélyesnek, villamosenergia kereskedónek, föld9ázkereskedónek a
4' pontnál lévci négyzetbe kell X-et tenni, esetúkben ugyanis csak ez a módszer alkalmazható. Ekkor az egyetemes 5zolgáltatónak és az energia-kereskedónek az,,F"jelű betétlap lll.
pont 5. és 6.sorait, elosztói hálózati engedélyesnek pedig az''F"jelú betétlap lll' pont 7' és
8 sorait kell méq kitölteni!

.

Azépítóiparitevékenységetvégzóvállalkozó(összesárbevételéneklegalább75o/oaépítőipari tevékenységból ered) dönthet úgy is, hogy nem az általános szabályok szerint oszt'a
meg az adó telje5 alapját, hanem a HtV. melléklete 2.3 pontja szerinti 5pecifikus megosztá5i
mód alapján' Ez a döntési lehetóség annak az építóipari tevékenysé9et Végzőnek i5 nyjtva
áll, melynek adóéVet megelőző adóéVi árbevétele a ]00 millió forintot meghaladja. llyen
irányú döntés esetén az 5' pont melletti négyzetbe kell X-et íÍni.
megosztási mód esetén a székhely szerinti, Valamint a HtV. 52. s 3'] . pont a) alpontja szerintelephelyek szerinti településekre az adóalap 500/o-át a hagyományos módokon kelI megosztani. az adóalap másik 500/o-át Viszont az építóipari teljesítmény arányában azon települések kozött, melyek azért Váltak telephellyé, mert az ott folytatott építójpaÍitevékenység
idótartama az adóéven belül a 1 80 napot meghaladta. Ekkor - a székhely és a klasszikus
telephelyek szerinti települések esetén - az,,F"jelű betétlap lll. pont 1 . é5 2. Vagy 3. és 4. Vagy
'l.,2.,3.,4., softit kell kitólteni, az építőipari tevékenység időtartama miatt telephellyé Váló
települések esetén pedjg az,,F" je|Ű betétIap lll. pont a 9. és 1 0. sorait kell még kitölteni!
E

ti

.

.

A vezeték nélküli táVkőzlési tevékenységet Végzó vállalkozónak az adóéVi adóalap 200lo_át
a székhelye é5 - HtV. 52. 5 31. pont a) alpontja szeÍinti - telephelye(i) szerinti település(ek)
kozött kell megosztania, mé9pedi9 a HtV. mellékIete szerinti személyi jellegú ráfordÍtá5 arányában [1 '1.], eszközérték-arányosan [1 .2.] vagy komplex [2.1.] megosztási mÓdszer alkal
mazásával' Mí9 az adóalap (fennmaradó) 80%-át az osszes elófizetóje és településen lévó
elófrzetók arányában kell megosztania' Ezen válla|kozó az,,F"jelű betétlap ll. pont 1., 2. Vagy
3. sornál és 6. sornál tesz X-et. Ekkor az,,F"jelű betétlap lll' pont 1 ', 2', 3. és 4. sorait, Valamint
1']. é5 ] 2. sorait kell kitölteni!

A Vezetékes táVközlési szolgáltatást nyújtó Vállalkozó esetén csak a HtV. melléklete

2.4.2

pontja szerinti megosztási mód alkalmazhatÓ. Ezért ezen adózó csak e helyre tehet X-et. Ekkor az,,F"jelű betétlap lll. pont ] 3. és 1 4. sorait kell kitölteni! Ha Viszont a Vezetékes táVközlé5i
szolgáltatást nyújtó vezeték nélküli távközlési szol9áltatá5t is nyújt, akkor az,,F"jelú betétlap
lll. sor 1 5' é5 1 6. sorait is ki kell töltenj'

lll. Megosztás
Ha az adózó a személyi jelle9ú ráfordítás szerinti adóalap megosztást alkalmazza, akkor az 1 . és
2. 50rokat kell kitöltenl. Amennyiben az eszközérték arányos megosztá5i módszert alkalmaza
ú9y 3. és a 4. sorokat kell kitólteni. Ha a vállalkozás a komplex megoldási módszert alkalmazza,
abban az esetben az l -4. 50rok mindegyikét ki kell tölteni.

A Vezetékes táVközlési tevékenységet Végzó vállalkozásnak a vállalkozási szintű adóalap 2Oolo-a
esetében az 1 . é5 2. sorokat Vagy a 3. és 4. sorokat Vagy '] -4. sorokat, mí9 a Vállalkozási szintÚ
adóalap (fennmaradó) 80%-a esetében a '] 1. és 1 2. sorokat kell kitöltenie.
1. sor: ltt kell feltüntetni a HtV. mellékletének ] .1 . pontja alapján 5zámított (Vállalkozás szintú)
személyi jellegú ráfordítás összegét, azaz a személyi jellegú ráfordítás arányában történó adóalap-megosaás vetítésialapját.

5. sor: E sorba kell írni az egyetemes szolgáltató, Villamos ener9ia', vagy föld9ázkereskedó esetén a Villamos energia Vagy földgáz vé950 fogyasztók ré5zéretörténő értékesítésébólszármaZó összes számViteli törVény szerinti nettó árbevételét, azaz ezen adozoi körben a megosztás

Vetítési a1apját.
6. sor: Ebben a sorban kell feltüntetni az egyetemes szolgáltató, villamos energia- vagy földgázkereskedó esetén a villamos energia vagy fóldgázvégsőfogyasztók részére tórténő értékesítésébólszármazó' az önkormányzat illetékességi területére jutó, azaz a településen léVó
Vé9só fogyasztóktól származó, számViteli törVény szerinti nettó árbevételt.

7.5or: ltt kell rögzíteni

a

Villamos energia elosztó hálózati engedélyes és föld9ázelosztói

en9e'

délyes esetén az összes Vé9só fogyasztónak továbbított Villamos energia vagy földgáz mennyiségét,vagyis ebben az adózói kórben a megosztás VetÍté5i alapiát.

8. sor: Ez a sor szolgál a villamos energia elosztó hálózati engedélyes és földgázelosztói engedélyes esetén az önkormányzat illetékessé9iterületén lévó vé9só fogyasztónak továbbított
villamos energia vagy fóldgáz mennyiségének feltünteté5ére.
9. sor:

Építóiparitevékenységet Vé92ó esetén - ha a

rá

Vonatkozó specifikus me9osztá5i módot

Választja ebben a sorban a vállalkozás egészének szintjén képzódó építóipari teljesítmény

(építóipari tevékenységből eredő nettó áÍbevétel, Valamint aZ adóéV utolsó napján fennálló,
építóipari tevékenységgel összefü99ésben készletre Vett befejezetlen termelés, félkésztermék,
késztermékértékénekegyüttes o5szege) értékétkell feltüntetni.
1o. sor| Ebbe a sorba az építőipari tevékenységet Végzónek a 9. sorban jelöIt összegból
az adott települé5re jut.

résa kell beírni, amelyik

azt a

lt.

sor: A Vezeték nélkÚli táVközlésj tevékenységet Végzó VálIalkozó esetén aZ utólag fizetett
nap.ján érvényes- számát kell ebbe a
sorba beírni.

diú szolgáltatást igénybe vevó elófizetók' adóév elsó

']
1 2. soI: A 1
' sorban feltüntetett elófizetó számbÓl ebbe a sorban azoknak az előfizetőknek a
számát kell beírni, akiknek a szám|ázási címük az adóév elsó napján az adott településen ta-

lálhatÖ.
1 3. sor| A Vezetékes táVközlési szolgáltatá5t nyújtÓ esetén az adóéV elsó napján szolgáltatást
igénybe vevók számlázási címe alapján azonosított szolgáltatá5i helyek (az ö55ze5 5zolgáltatási
hely) számát kell itt feltiintetni (ha az adózó egy címen több Vezetékes szolgáltatást i5 nyújt,
akkor is csak egy szolgáltatási helynek minósül).

4. sor: A 1 3. sorban szerepló szolgáltatási hely számból a vezetékes szolgáltatást igénybe VeVó
számlázási címe alapján az adóév elsó nap.ján az adott telept]lésen lévó szolgáltatási helyek
számát kell megadni.
t

2. 5oÍ: Ebben a sorban kell szeÍepeltetni a személyi jellegÚ ráfoÍdítással arányos megosztási
módszer alkalmazása során az adott (székhely, telephely szerinti) települé5en felmerült (oda
jutó) személyi.jellegíj ráfordítás osszegét.

15. sor: Ezt a sort annak a Vezetékes táVközlési szolgáltatónak kell kitöltenj, amelyik Vezeték
nélkÚli táVközlési 5zolgáltatást is nyújt, de a Vezeték nélküli táVközlési tevékenységból szár
mazó nettó árbevétele az összes árbevétel 75olo-át nem éri el. ltt kell szerepeltetnie az utólag
fizetett díjúVezeték nélküli táVközlési 5Zolgáltatá5t az adóév első napján igénybe vevő összes
előfizető számát.

feltüntetni a HtV. mellékletének 1.2. pontja alapján 5zámított a 52ékhely, telephely
szerinti települé5re jutó ös5ze5 eszközérték o55zegét, azaz az eszkózarányos adóalap-megosz-

1 6. son A ] 5. sorban szerepló számadatból
azt az elófrzetó számot kelI itt feltüntetni, amelyik
az előfizető számlázási címe alapján - az adott településre jut.

3. sor: ltt kell

tás Vetítési alapját.

-

4. sor: Ebben a sorban kell szerepeltetni az adott (52ékhely, teIephely szerinti) telepÜlésen felmerült (oda jutó) eszkózérték ósszegét'

KlToLTÉsl ÚTMUTATÓ A,,G" JELÚ BETÉTLAPHoz

A,,G"jelú betétlapon a túlfizetésekról és a fennálló köztartozásokról

túlfizetésö5szege felhasználható a késóbb esedékes iparűzési adófizetésre, más adóban vagy
más adóhatósá9nál fennálló adó- Vagy köztartozás kiegyenlítésére,illetóleg az adÓzó kérheti
a túlfizetésvisszatérítését
is'
Az onkormányzati adóhatósá9 a túlfizetésosszegét csak akkor térítheti vissza, ha az adózónak
nincs az önkormányzati adóhatósá9nál nyilVántartott adók mód.iára behajtandó kóztartozása.
Rendelkezés hiányában az önkormányzati adóhatósá9 a túlfizetésosszegét'az Art.szabályai
szerint - a később esedékes adóra számo|ja el.
A

kell nyilatkozni az adó-

zóknak.

A betétlapot együtt kell kezelni a bevallási főlappal, ezért ki kell tölteni a betétlaP fejÍészétis, továbbá ezt az oldalt is (cégszerúen) alá kell írni!

A,,G"jelű betétlapot kizárólag abban az esetben kell kitölteni az adózónak, ha túlfiZetése Vagy
f€nnálló köztartozása van.

ll. Nyilatkozat
Az adózónak ebben a pontban kell nyilatkoznja az onkormányzati adóhatóságnál fennálló túlfizetés ósszegéról - ha a fólap l 7. sorában szerepló adó ósszege (nyilVántartása szerint) kisebb,
mint a 201 5. éVben kezdódótt adóéVre korábban megfizetett adóelóleg és adóelóleg-kiegészí'
tés, Valamint a 20']6-ban kezdódő adóéV első féléVébenbevallott é5 fizetett adóelőleg ö55zege -, a túlfizetéseIszámolásárói az egyes pontok melletti négyzetbe Valójelöléssel.

lll. Más adónemben, adóhatóságnál
átvezetendő iisszegek

nyilvántaÍtott lejárt esedékességű köztartozásÍa

Az adózónak ebben a pontban kell nyilatkoznia a más adóhatóságnál nyilVántartott köztartozás összegéről, megjelölve a köztartozá5t nyilVántartó szervet, a kőztartozás fajtáját, ósszegét
és azt a bankszámlaszámot, ahová a köztartozást eredetiIeq meg kellett volna fizetnie'

KlTÓtTÉsl ÚTMUTATÓ A',H" JELŰ BETÉTLAPHoz
A,,H"jelú betétlap az önellenórzési pótlék bevallósára szolgál.

A,,H"jelű betétlapot minden olyan esetben ki kell töltenie az adózónak, amikoÍ _ az Art. alap' korábban me9állapított é5 bevallott adóalapját, adóját utólag önellenórzéssel _ akár ter

ján

A betétlapot égyütt kell kezelni a bevallási főlappal' ezért ki kell tö|teni a betétlaP fejrészétis, továbbá ezt az oldalt is (cégszerűen) alá kell írni!

-6-

hére,akáÍjavára helyesbíti.Abbanazesetben,haahelyesbítésazadÓzójaváraszolgál,akkor

értelemszerűen a nyomtatvány utolsó két rovatában _,,az önellenórzési pótlék alapja'i illetve az
önellenórzési pótlék összege"- nem szerepeltet adatot.

