
KlTÖLTÉsl ÚTMUTATÓ A 2or 4. ÉVBEN KEzDőDÖTT ADÓÉVl ÁLLANDÓ JELLEGÚ lPARŰzÉsl TEVÉKENYsÉG
UTÁNl lPARÚzÉsl ADóBEVALLÁsl NYoMTATVÁNYHoz

Az lPARÚzÉ5l ADÓBEVALLÁS BENYÚJTÁsÁRA KÖTELEZETTEK KöRE

EZt a bevallási nyomtatványt azoknak kell benyújtaniuk, akik/amelyek az iparűzési adó
alanyának minősülnek és a székhelyülr telephelyük szerinti települési önkormányzat az
iparűzési adót bevezette'

Az iparúzési adó aIanyának tekintendók a gazdasá9i tevékenységet saját nevében és kockáza-
tara haszonszerzes celjaból' uzletszeruen vegzo
. egyes - Váilalkozási tevékenységet végzó - magánszemélyek,
. jo9iszemélyek,ideértveafelszámolásvagyvégelszámolásalattléVójogiszemélyeketis,
. aZ e9yéni cégek, az egyéb szervezetek (közte kkt'' bt'), ideértve a íel5zámolás vagy végelszá-

mo|ás alatt léVó egyéni cé9eket, egyéb szervezeteket i5.

1 990. éVi c. törvény (a továbbiakbanl HtV') alapján a következó magánszemélyek minósülnek
IparűZési adóalanynak (vállalkozónak);

. azegyéniVállalkozórólésazegyénicégről52ólótörVényszerintiegyénivállalkozóinyilván-
tartásban szereplő magánszemély, az emlÍtett nyilVántartásban rögzített tevékenysé9e(i)
tekintetében azzal, hogy nem minósül egyéni vá lalkozónak az a magánszemély, aki

oot az ingatlda berbeadasi.
ab) a szál|áshe|y-szolgáltatási tevékenysé9 folytatásának részletes feltéteIeiról és a
szálláshely-Üzemeltetési engedély kiadásának rendjéróí 5zóló kormányrendelet sze-
rinti egyéb szálláshely'szol9áltatá5i

tevékenységéból származó bevételére az önálló tevékenységból származó.jövede-
lemre, Vagy a tételes áta|ányadóZásra Vonatkozó rendelkezések alkalmazását vá-
lasz\a, kizáó|ag a Választott rendelkezések szerinti adózási mÓd alapjául szolgáló
beVételei tekintetében

. a kózj€gyzó a kő4egyzőklő| szóló törVényben me9határozott tevékenysége tekintetében
(kivéve, amennyiben e tevékenységét közjegyzői ioda tagjaként folytatja);

. az önálló bíÍósági végrehajtó a bírósági Vé9reha.jtásról szóló tórvényben meghatározott
tevékenysége tekintetében (kiVéVe, amennyiben e tevékenységét Végrehajtój iroda tagja-
ként folytat'ja);

. aZegyéniszabadalmiügyvivóaszabadalmiÚgyvivokról5zólótóÍVénybenmeghatározott
teVékeny5ége tekintetében;

. azügyvédazűgyvédekróIszólótórvénybenmeghatározotttevékenységetekintetében(ki
véve, amennyiben e tevékenységét ügyvédi iroda ta9jaként va9y alkalmaZott Ü9yVédként
folytatja);

. a szolgáltató állatorvosi tevékenység gyakorlására jogosító igazolvánnyal rendelkező
maqánszemély e tevékenysége tekintetében;
'Aszemélyijövedelemadóról52ólótóÍVényszerintimezőgazdasá9iőstermelő,feltéve,

hogy az ósterme|ói tevékenységból származó bevétele az adóévben a 600 0oo Ft-ot
meghaladta.

Az adóalanyt azon településeken terheli állandójeliegű iparúZé5i tevékenység utáni adókötele-
Zettsé9, í9y bevallásbenyújtási köteiezettsé9, ahol székhelye, illetőleg telephelyé található.
A székhely és a telepheIy azonositása kapcsán a Htv. rendelkezéseiból kell kiindulni.

székhelynek tekintendő belföldi szervezet esetében az alapszabályában (alapító okiratban),
a cégbejegyzésben (bírósági nyilvántartásban), az egyéni Vállalkozó esetében az egyéni vál-
lalkozók nyiiVántartásában ekként felttintetett hely, a magánszemélyek esetében az állandó
lakóhely' A kÚlföldi székhelyű Vállalkozás magyarországi fióktelepe Vonatkozásában a sZékhely
alatt a cé9bejegyZésben a fióktelep helyeként megjelólt helyet kell érteni. A Ptk' szerinti biza lmi
Vagyonkezelési szerződéssel létrejött Va9yontöme9 mint adóalany esetén székhelynek számíÍ
a bizalmi Vagyonkezelő székhelye, lakóhelye'

Telephelynek minósül az adóalany olyan állandó Úzleti létesítménye _ füg9etlenÜl a használat
jogcímétól -, ahol részben vagy egészben ipaÍÚzé5i tevékenysé9et folytat, azzal, hogy a telep_
hely kifejezés magában foglalja kÜlönösen a gyárat, aZ üzemet, a műhelyt, a raktárt, a bányát,
a kóolai va9y Íöldgázkutat, a Vízkutat, a széleróművet (szélkereket), az irodát, a fiókot, a képVi-
5eletet, a termóföldet, a ha5znosított (bérbe vagy lízingbe adott) ingatlant, aZ ellen5Zolgáltatá5
fejében igénybe vehetó közutat, vasúti pá|yát.
Telephely a villamos energiáról 52óló törVény szerinti e9yeteme5 szolgáltató, villamosenergia-
kereskedő és villamosenergia-elosztó hálózati engedélyes, továbbá a fóldgázellátásról 5Zóló
törVény szerinti koztjZemi szolgáltató, fóldgázkereskedó és földgáZelosztói engedéIyes esetén
azon onkormányzat illetékessé9i területe, ahol Villamos energia Va9y földgáz értékesítése, il
letve a Villamos enerqia Vaqy földqáz elosztása a végsó foqyasztó, a végsó Íelhasználó részére
történjk, feltéVe, hogy a földgáz, villamos energia értékesítéséből, elosztásából eredó árbevétel
az adóalany osszes árbevételének 75%-át me9haladja'
A vezeték nélküli táVközlési tevékenysé9et vé9zó vállalkozónak (az a váIlalkozó, melynek net-
tó árbevétele legalább 75olo-ban a TEÁoR'o8 61.2 számú Vezeték nélkűli távközlési tevékeny-
ségból ered) 20] 4. éVtól két telephelye Van. Egyfelól ,,hagyományos" telephelyet eredményez
számára az olyan állandó, ingatlanjellegij üZleti létesítménye - függetlenül a használatjogcí-
métól,aholrészbenVagyegészbeniparűzésitevékenységetfolytat(pl'iroda,üzlet)'Másfelől
telephelye azon önkormányzat illetékes5égi terÜlete is, ahol az utólag fizetett dÜú táVközlési
szolgáltatá5t igénybe VeVő elófrzetójének _ az adóév első napja szerinti állapot szerint _ szám-
lázá5i címe Van.
Vezetékes táVközlési 5zolgáItató esetén telephelynek az előfizetó számára nyújtott (Vonalas)
szolgáltatás helye szerinti telepÜlé5 minő5Lil. Ha a táVközlé5i szolgáltató egyszerre nyújt vezeték
nélküli és vezetékes táVkózlési szolgáltatást is, akkor a telephely meghatározása során mindkét
szempontot (Vezeték nélküli táVközlé5i 5zolgáltatá5 esetén az elófZetó címe, illetve vezetékes
táVközlési szoIgáltatás esetén a szoigáltatá5 nyújtás helye szerint) fi9yelembe kell venni. Táv-
közlésj szolgáltatásnak minósÜl, ha a vállalkozó ósszes nettó árbevéteIének legalább 750lo-a

táVköZlési tevékenysé9ból (TEÁoR'o8 61 ) sZármazjk'
TeIephelynek számít a TEÁoR szerinti építóipari tevékenység folytatásának, illetóleg természeti
eróforrás Íeltárásának, kutatá5ának helye szerinti telepÚlés eqésze, feltéVe, hoqy a folyamato-
san vagy megszakításokkal Végzett e tevékenységek idótaÍtama adóéven belijl a 1B0 napot
meghaladta.
A Ptk. szeÍinti bizalmi vagyonkezelési szerződéssel létrejött Vagyontömeg, mint adóalany ese-
tén telephely a Vagyontömegben léVő, hasznosított in9atlan i5.

A bevallá5t az adózás rendjéÍól szóló tiirvényben, illetve a Htv'-ben meghatározott idó-
ponti9 az iparűzési adót műkiidtetó, székhely' telephely szerinti település önkormányza-
ti, fővárosban a Íővárosi adóhatósághoz kell benyújtani!

A BEVALLÁsBENYÚJTÁsl KöTELÉzETTsÉG TELJEsíTÉsÉNEK MÓDJA
A HtV' 2014. január 1 jétól hatályos 42/c' s (1) bekezdése a törvényi feltételeknek megfe'
leló adózó számára lehetóVé teszi, hogy az adóbevallást az önkormányzati adóhatóságok által
rendszeresíthetó bevaIlási, bejelenté5i nyomtatványok tartalmáról szoló 35/2oo8. (Xll. 31 .) PM
rendelet (PM rendelet) szerinti,,központi" nyomtatványon, s ne az önkormányzatj adóhatósá9
által rendszeresített nyomtatVányon nyújtsa be. Az adózó,,kózponti" nyomtatVányon tórténó
e|iárási kötelezettségét papír alapon Vagy - rendeleti szabályozás alapján kótelezó jelleggel
Vagy|ehetóségként elektÍonikusútonteljesíti'AZanyagitörvényirendelkezés azeljárásitör
Vényiszabályozástlerontva azadózókszámáradöntésiszabadsá9átbiztosítatekintetben,
hogy az eijárási kötelezettségüket,,köZponti"Vagy önkormányzati adóható5á9 által rendszere-
sített nyomtatványon, illetőleg papír alapon Vagy - megengedó rendeleti szabályozá5 aIapján

elektronikus úton teljesítsék.
Ez a nyomtatvány mindenben megÍelel a hivatkozott PM-r€ndelet szerinti,,központi"
nyomtatvány kritériumának.
Az Art. '] 0. s (3) bekezdés utolsó fordulata szerint az adóhatóság rendszere5ít! a kötelezettségek
teljesíté5éhez szűkséges nyomtatVányokat és biztosítja az adóztatás feltéteIeit. Az Art. 31. 5 (1 )

bekezdés második mondata szerint aZ adózó aZ őnadózássaI megállapított adóról - így azlpar-
űzési adóró| |Art' 32' s (] ) bek.] _ az erre a célra rendszeresített nyomtatványon adóbevallást
tesz. Ezen jogszabá|yhelyek értelmében a PM rendelet szerinti bevallási nyomtatványmintát
minden ónkormányzati adóhatóság kótele5 a települé5re rendszeresíteni.
Az Aft.175.5 (24) bekezdése alapján az önkormányzat rendeletében lehetóVé teheti Vagy az
adószámmaI rendelkező Vállalkozók számára kötelezettségként írhatja eló az adóbevallás
elektronikus úton Való teljesÍtését (le és kitöltését, benyÚjtá5át).

A BEVALLÁsl NYoMTATVÁNY EGYES soRAl

l. A bevallás jellege
AZ adóZás íendjéró| 5Zóló törVény többféle esetben ír elő bevallásbenyújtási kotelezettsé9et'
Abevallásinyomtatványegyes(] 11')pontjaibanabevallá5jelleqétkellmegjeolni'

1. ÉVEs BEVALLÁS melletti négyzetbe X-et kell tenni, ha a Vállalkozást a (teljes) 2014' adóéV-
ben iparúzési adókótelezettsé9 terhelte, továbbá akkor is, ha aziparŰzési adókótelezettsé9 a
20 1 4' adóév kozben keletkezett (éV kóZben Vezette be az adót az önkormányzat vagy az adózó
éV közben kezdte tevékenységét) és az adókötelezettség íennállt 2014. de(ember 31'én is.
Ha teljes éVben fennállt aZ adókötelezettség, akkor a l|. pontban a,,BeVallott idószak" 5orban
201 4' január 1 . naptól 20'] 4' december 3 1 -ig terjedó idószakot kell beírni, ha az adókötelezett-
ség éV közben keletkezett, akkor az adókötelezettség kezdő napjától 2014' december 31-ig
terjedó idószakot kell beírni. Például; ha a Vállalkozás 20] 4' április '] _jén létesített a településen
telephelyet, Vagy az adót aZ önkormányzat ettől az idóponttól kezdődóen Vezette be, akkor a
bevallási idószak 20']4' április 1-jétól 20]4. december 31 ig tart' Év kcjzben kezdő vállalkozó
esetén a l. 5. pontban is jelólni keÍl e tényt' A bevallást az adóévet köVető éV ötödik hónap
utolsó napjái9 (naptáÍi éVVel azonos üzleti éVes adózónak május 3']-ig) kell benyújtani!

AZon adóZóknál, amelyek a sZámviteli törvény alapján a naptári éVtól eltéró Üzleti éVet Válasz-
tották, aZ adóév utolsó napját kovetó 1 50. napon kell az éves bevallást benyÚjtani' Ezt a tényt a
4. pontban is jelölni kell. A bevallási idószak ebben az esetben érteIemszerűen aZ adóéV (üZleti
éV) elsó és utolsó napja közötti idószakot jelenti, ame|y 'l 2 hónapra terjed ki, kivéVe aZ áttérés
éVét. Ez utóbbi esetben az adóév első napja az áttérés napjáVal, az utol5ó napja pedig a válasz-
tott mérlegfordu|ó nappal egyezik meg.

2.,'zÁRÓ" BEVALLÁs alatt érteni kell az adózás rendjéról szóló 2oo3' éVi Xcll. törvény (a továb
biakban: Art') 33. 5 (3), (6), illetve ('] 2) bekezdésében foglalt eseteket, Valamint a helyi adó spe
cifikumából adódóan csak az adott település szintjén megszűnő adókótelezett5ég eseteit é5 az
egyszerÚ5ített adóalap-megállapítás Változása miatti sajátos eseteket' Bevallást kell benyújtani,
ha az adózó átalakul, eqyesül, szétválik, vagy felszámolását, vé9elszámolását rendelték el, vagy
az egyéni vállalkozó tevékenysé9ét szünetelteti, vagy adóköteles tevékenységét az adózó meg-
szunteti, továbbá az AÍt.-ban foglalt egyéb esetekben és a lll' 7 14. pontok szerinti esetekben.
A záró bevallás benyújtásának okát a lll. pontban, a megfeleló kockában ke|l.jelolni' A ll. pont-
ban meg keIl jelöl ni azt aZ idószakot, amelyre a bevallás vonatkozik' A bevallás benyújtásának
idópontjáraazArt.33.s(a)-(ó),illetve(l2)bekezdésbenfoglaltalíilletveaz,,általános"
szabály (adóévet követó év ótödik 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 adókötelezettsége egy adott önkormányzat illetékessé9i terü-
letén aZért sZűnik meg, mert 52ékhelyét más településre áthelyezi Vagy telephelyét meg5Zün-
teti, de má5 település(ek}en az adókötelezettség továbbra is fennáll' akkor az adóévben
fennálló adókótelezettsé9 iclótaÍtamáról szóló bevallást csak az adóéVet köVető éV ötódik hó-
nap utol5ó napjái9 (naptári éVVel aZonos üzleti éVes adózó esetén az adóéVet kovetó éV máju5
31 ig) kell benyújtani, kivéve, ha mé9 a székhely-áthelyezés, telephely megsZüntetés éVében
az adózó más okból, aZ Art.szerinti Záró bevallásbenyújtására kotelezett. Ebben aZ e5etben aZ
éves bevallás és a záró bevallás me|letti négyzetbe is egyaránt X-et kell tenni, a lI. pontban
pedig aZ adóéVben a telepÜlésen fennálIó adókótelezettség időtartamát is meg kelljelölni.
A ill' pont alatt pedig külön kell jelezni a székhely-áthelyezés (lll. 7' pont), telephely-megszün-
tetés (lll.8' pont) tényét.
Annak a vállalkozónak, aki az egyszerűsített vállalkozói adó (eva) alanya é5 az iparűzési adó-
ban az eva-alanyokra Vonatkozó egyszerű5ített adóalap megállapítást Választotta, de éV
közben az eva'alanyisága megszúnt, az adóév elsó napjától aZ eva alanyiság utolsó napjáig
terjedó idószakról (melyet jelólni keli a li. pontban) évkózi bevallást kell benyújtania aZ eva-
bevallás benyújtásáVal egyidejÚleg. llyen esetben - ha az iparűZési adóa|anyiság egyébként
nem5zűnikmeg al.1.soré52'5ormellettinégyzetbe,továbbáalll.9.sormellettinégyzetbe
is X-et kell tenni.

Ha a vállalkozó év kózben válik a kisadózó vállalkozók tételes adójának (kata) alanyává és
azipalúzési adóban a tételes adóalap szerinti megállapítást választja, akkor az adóév elsó
napiától, a kata-alanyiság kezdő napját megelóZó napig számított időszakról - aZ általános sza-
bályok szerint, aZ adóéVet köVetó éV május 3 1 -ig - (Záró) bevallást kell benyújtani, ebben el kell
5Zámolni a tórt éVi adókötelez€ttséggel. Ebben az esetben a lll. 1 1 ' sorban kell a záró bevallás
benyújtá5ának okát jelölni.

Abban az esetben, ha az iparúzési adót tételes adóalap szerint fizetó VálIalkozó kata_alanyi5á9a
a tár9yéVben bármely ok miatt megszűnik, vagy a kata-alany egyéni Vállalkozóként tevé-
kenységét szünetelteti' akkor a megszúnés, illetve a szijnetelés kezdó hónapjának utolsó
napját köVetó 1 5 napon belül kell bevallást benyújtani, s a kata'alanyi5á9 idószakában fennálló
adókötelezett5ég9el elszámolni' Ebben a bevallásban kell kiszámítani a kata-alanyi5ág idósza
kának adóját, kell teljesíteni a Íennálló adófizetési kótelezettsé9et Vagy lehet Visszaigényelni az



idószakra jutó adónál magasabb összegben megfrZetett adót. Ha a Vállalkozó tevékenységét
- nem kata alanyként - továbbra i5 folytatja (nem szűnik meg vagy tevékenységét nem szüne
telteti), akkor a lll. 1 2' 5orban kÚlón kel l jelölni a (záró) bevallás benyújtá5ának okát'

Amennyiben a kata-alany a 201 4. éVben tételes adóalap szerint adóZott és (legkésóbb) 201 5.
janUár 'i5'ig benyújtott nyilatkozatáVal (változásbejelentésében) 20']5. éVtól me9sZüntet-
te a tételes adóalap szerinti adóZását feltéVe, hogy adóbevallásbenyÚjtására jogosult Vagy
kótelezett , akkor a 20'l4. adóéVr€ éVes és Záró bevallást kell benyÚjtani. Ebben aZ esetben
csak az l. ] ' és 2. sorba kell X et tenni. A lll. 1 5' 50rban pedig be kell írnia, hogy,,Kata alanyként
adómegállapítási mód változása]'

Ha a kisvállalati adó (kiva) alanyának minősÜlo vállalkozó kiva_alanyisága a tárgyéVben
bármely ok miatt megszűnik, akkor csak a kiva alanyiság adóéVben fennálló idószakára vá-
Íaszthatja a kiva-alanyokra vonatkozó egyszerú5ített adóalap megállapítást. Ebben aZ e5etben
éVközi bevallást kell benyújtani ezen idószakról, mé9pedig a beszámolókészítésre nyitva
álló határnapig (a kiva'alanyiság megszúnésével mint mérlegfordulónappal önál|ó üzleti éV
végzódik)' A vállalkozó bevallásbenyú.jtással egyidejl:jieg (a bevallási nyomtatványon) köteles
elóleget is bevallani, mé9pedig a kisVállalati adóalanyiság megszűné5ét kovetó naptól aZ azt
köVetó adóéV elsó félévének uto|5ó nap.iáig terjedó idószakra' (Az adóéV hátraléVő részéról
szóló bevallást az á|talános szabályoknak megfe|elóen, az adóéVet köVetó éV május 31 -ig kell
teljesiteni') A kiva-alanyisá9 megszúné5e esetén, e tényt a lll. 1 3. pontban kell jelölni.

A Ill' ] 5. sorba anna k az adózónak kell X et tennie, aki/amely kata'alanyként a 20 1 4. adóévre az
általános szabályok szerint Vagy nettó árbevétel B00ó ában állapítja meg az adót és 20'l 5. janu
ár 1 5-iq (Változá5bejelenté5i nyomtatVányon) arról nyilatkozott, hogy a 201 5. adóéVtól tételes
adóalap szerinti frzeti meg aZ iparűZési adót, továbbá a naptári éVtól eltéró üzleti éVról Visszatér
a naptári éVre. Ebben aZ esetben a speciális záró bevallási okot is be kell lrni.

3. ELóTÁRsAsÁGl BEVALLÁsT a jogelód nélkül alakuló gazda5á9i tár5asá9nak, egyesÜlés-
nek,szöVetkezetnek, erdóbirtokos5ági tá15ulatnak, közhasznú társaságnak kell benyújtani, aZ
elótársasági idószak alatti Vál'alkozási tevékenységről' A Il. pontban az előtársasá9i létforma
alatti adókötelezettsé9 időtartamát kell megjelölni. Az elótársasági idószaknak a jogelőd
né|kÜi alakuló szervezet társasá9j, társulati szerzódése (alapÍtó okirata, alapszabálya) eIlenjegy-
zésének, illetóleg közokiratba foglalásának napjától a cégjegyzékbe va|ó bejegyzésének, Vagy a

cé9beje9yzési kérelem jogeró5 elutasításának, vagy a cégbejegyzési eljárás megszÚntetésének
napjáig terjedó idótartam minósljl'
A bevallást ezen esetben addig az idópontig kell benyújtani ameddig a számViteli törVény alap-
ján a beszámoló készíthetó (jeIlemzóerr az elótársasági idó5zak utolsó napját köVetó 90 napon
belül). Ha az elótársaság kérelmét.jogeÍósen eluta5ították Vagy azt Visszavonja, akkor az l. 3'
sorba es a ill.6..orba is X el kell tenni.
4. A naptári éVtől eltéró üzleti éVet Választó adóZó, ezen minóségét jelzi a rovatban, amellett,
hogy az1 'vagy 2. sorban az éves vagy záró beval|ás tényét is fei kell tüntetni.
5.Azévközben akár.jogelódnélkÚl,akáratelepülésen-kezdóvállalkozóeztaténytazebben
a rovatban lévó kockában jelzi, amel lett, b,ogy az 1 . vagy 2. sorban az éves vagy záró bevallás
tényét i5 fel kell tüntetni'
6. A naptári éVtól eltéró Úzleti éVet Választó adózó e5etében aZ áttérés éVe egy adóéV, de annak
hossza mindig kevesebb mint 'l 2 hónap. Ennek tényét itt kell jelölni' (Emellett aZ éVes bevallá5
benyújtásánakjellegét aZ l' 1' rovatban isjelólni kell. A bevallási időszaknál pedig aZ áttérés
idószakát, mint önálló adóéVet kell feltÚntetni')
7. A személyi jóvedelemadóról 5Zóló törVényben meghatározott mezógazdasá9i őstermeló
_ amennyiben a HtV. alkalmazásában vállalkozónak minósül - ezt a tényt ebben a rovatban
lévókockábanjelzi,azza|,hogyaz ']'Vagy2.sorbanaZéVesVagyzáróbevallástényétisÍelkell

tÜntetn i.

8. Ebben a rovatban kell jelezni, ha a vá llal kozó építóipari tevékenysé9et folytat, telmészeti eró-
forrást tár fel Vagy kUtat, 5 a Íoiyamato5an Va9y me9szakításokkal végzett tevékenység idótar
tama aZ ön kormányzat iIletékességi területén a naptá ri éVben a 1 80 napot meghaIadja és ezért
a tevékenység végzésének helye telephelynek minő5ül, amellett, hogy az 1. Vagy 2. sorban aZ

éves vagyzáró bevallás tényét is fel kell ti]ntetni.
9. Abban az esetben, ha a kata alanya a helyi iparűzési adóban az adóévre az adóalap tételes
összegben Való (egyszerűsített) megállapÍtá5át Választotta, akkor fószabálV szerint bizonyos
e5etektól eltekintve bevallá5benyújtási kötelezettség nem terheli. Bevallást kell azonban ezen
adóalanynak benyújtania IHtv' 39lB' 5 (6)];

a kata a{anyisá9 meg52űnése esetén a kata idószakáról (a megsZÚnés hónapját köVetó hónap
1 5' napjáig), a tevékenysé9 sZüneteltetése e5etén aZ adóéV 1 ' napjától a sZÜnetelé5t megelőzó
napig terjedó idószakra (a szÜnetelés kezdó hónapjának utolsó napját köVetó 1 5 napon be|ül),

továbbá, ha az adóéVben a kata alany adófizetési kötelezettsége (pl.60 napot meghaladó ke-
resóképtelenség miatt) sZüneteIt é5 a Vállalkozó több iparúzé5i adót frzetett, mint amennyit aZ

adókótelezettség idó5Zakára fr Zetnie kellett Volna.
a kata alany a foqlalkoztatásnöVelé5 miatti törvényi adóalap mente55é9et, a települési ón-

kormányzat által rendeletben bizto5ított adómentessé9et, -kedvezményt kíván utólag igénybe
venni vagy az építóipaÍi tevékenység kapc5án megfiZetett átalányadó, illetóleg a költsé9ként/
ráfordításként elsZámolt e-Útd'j összegével c5ökkenteni kíVánja aZ állandó jelle9ű tevékenysé-
géhez kapcso{ódó adófiZeté5i kötelezettsé9ét. (Ezekben az e5etekben a bevallást aZ adóéVet
köVetó éVjanuár 1 5-ig kell benyú.jtani')
1 o. A szabályozott ingatlanbefektetési társaságról 5Zóió törVény (szit. tV.) szerinti szabályozott
ingatlanbefektetési tár5aság, a szit. tV' 5Zerinti szabályozott ingatIanbefektetési elóvá|lalkozás,
Valamint emlÍtettek pro'iekttársasága e rovatba tesz X-et, amellett, hogy aZ 1- Vagy 2. sorban az
éVes Vagy Záró bevallás tényét is íeltünteti.
'l 1. Azon adózónak kell e rovatba X-et tennie, aki/amely a korábbi adóévre már benyújtott adó-
bevaIlását - az adózás rendjéről 5Zó|ó törVény alapján'önelIenórzéssel (utólag) helyesbíteni
kívánja' A korábbi adóbevallását helye5bító adózónak az ellenórzött adóéVi bevallási nyomtat-
Vány fólapját é5 kapc50lódó betétlapjait az új adatokra figyelemmel ú9y kell helyesbíteni, hogy
a bevallás valamennyi releVán5 (nem csak a váItozó) soÍát ki kell töltenie. Ebben az esetben a

ll. részben a,,Bevallott idószakban" l(elI jelölni azon adóéV kezdetét és Végét, amelyre a helyes-
bítés Vonatkozik'

ll. Bevallási időszak

ltt kell jelölni azt az idó5Zakot, amelyre a bevallás vonatkozik, az |' pontban foglaltak alapján'

lll' A záró bevallás benyújtásának oka

A zéró bevallás (l. 2' sor) benyújtásának okát kell jelolni a megfeleló kockában, aZ l' pontban
emiítettek s7erint'

lV. Bevallá5ban szereplő betétlapok
A bevallá5i nyomtatványhoz különbözó kiegé52ító betétlapok tartoznak' A bevallás teljességé-
hez a vonatkozó betétlapokat i5 - tevékenység jellegének is megfelelóen ki kell tólteni' Az
,,A'atól,'D'Li9 terjedó betétlapok a nettó árbevétel levezetését tartalmazzák. Ezek közÜl csak
egyet - a vállalkozásra irányadó betétlapot - kell kitiilteni és benyújtani az adóhatósághoz'
Az,,A'-tól,,D'Ligterjedó betétlapokegyikét5emkell kitölteni aköVetkezó-ráVonatkozó
- egyszerúsített iparűzé5i adóalap-megállapítást Választó;
a) személyi jövedelemadóról szóló tórVény szerinti áta|ányadózónak,
b) eva-alanynak,
c) kata-alanynak,
d) kisVálIalati adóalanynak.

Az,,A"jelíi betétlapotazonadózóknakkellkitölteni,akik/amelyekazáltalánosszabályoksze-
rint állapítiák meg nettó árbevételüket. lde tartozik minden iparűzési adóalany, amely nem
minósÜl hitelintéZetnek, pénzügyi vállalkozásnak, bizto5ítónak, befektetési vállalkozásnak' Ki
kell tölteni az,,A" je|ű lapot annak az adóalanynak is, akinek/amelynek nettó áÍbevétele az
adóéVben a B millió forintot nem haladja meg és az adóalap egyszerűsített, a nettó árbevétel
80o/o_ában való megállapítását választja' fü99etlenLjl attól, hogy esetlegesen SZja' tV. 5Zerinti
átalányadózónak, eva-alanynak, kata-alanynak vagy a kisvállalati adó alanyának minósül.
Nem kell ezt a lapot kitólteni az e9yszerű5ített iparűzési adóalap-megállapítá5t Választók kó-
Zül: a) a személyi jóVedelemadóról szóló törVény szerinti áta lányadózóknak, ha rájuk Vonatkozó
egyszerúsített adóalap megállapítást alkalmazzák; b) azon eva alanyoknak, akik aZ egyszerű
sített Vál]alkozói adóalapjuk 50%-ában állapítják meg adójukat; c) azon kata alanyoknak, akik
téteie5 adóalap szerinti adóZást Választottak, d) aZon kisVállalati adóalanyoknak, amelyek a kis
vállalati adó 1,2-szeresében állapítják meg iparűzési adóalapjukat'
A,,B"jelú betétlapot a hitelintéZetekrol és pénzÜgyi vállalkozásokról szóló törVény szeÍinti hi-
telintéZeteknek é5 pénzüqyi vállalkozásoknak kell kitölteni.
A,,c''jelú betétlapot a biztosítóknak kell kitölteni.
A,,D" jelű betétlapot a beíektetési Vállalkozásoknak kell kitólteni.
Az ,,E" ielű betétlapot azoknak a vállalkozásoknak kell kitölteni, amelyek eladott áruk beszer
zési értéke éslvagy kozvetített 5zolgáltatások értéke címen kívánják csökkenteni a nettó árbe-
Vételt a helyi iparúZési adóalap kiszámítá5a során. Nem kell kitölteni az,'E"jelíi betétlapot
bármely, egyszeríjsített adóalap megállapítást választó adóalanynak'
AZ,,F''jelúbetétlapotaZadóalapmegosztássalösszefÜggésbenkellkitölteni,annak,akiszék-
helyén kívül legalább egy telepLllé5en telephellyel rendelkezik, azaz adóalap-megosztásra kö-
telezett.

^ 
"G" jelíj betétlapot azoknak aZ adózóknak keil kitölteni, akiknek túlfizetése vagy fennálló

köZtartozása Van. A ',G"jelű betétlap a túlfizetésról szóló nyilatkozattételre és má5 adóha-
tóságnál fennál|ó köztartozá5ok megnevezéséÍe szolgál.
A 

',H" 
jelíi betétlapot azoknak az adózóknak kell költeniük, akik/amelyek a korábbi adóévre

márbenyÚjtottadóbevallásukat azadózásrendjérol52ólótörvényalapján-utólagönellen-
órzé5sel helyesbíteni kívánják.

V. Azonosító adatok

Az adózó azonosításhoz szükséges adatokat értelemszerú1en kell kitolteni.

Vl. Az adó alapjának egyszerű5ített meghatározási módját Választók nyilatkozata
AZ egyszerűsített iparűZési adóalap-megállapítás a fószabálytól IHtV. 39. 5 (1 ) bekezdés] eltéró,
egy5zerűbb adóalap'megállapítást jelent' Tekintve, hogy a főszabályhoz képe5t má5 módon
történik az adóalap megállapítás, erről az adóalanynak külón nyiiatkoznia kell'

AziparűZési adó alapjának egyszerúsített meghatározási módjával az alábbi adóZók élhetnek
a 2014' adóéVre|
a) a20]4.teljesadóévbenaszemélyijöVedelemadótörVényszerintiátalányadózóvá||a|kozó,
b) az egyszerűsített Vállalkozói adó alanya,
c) a kisadózó vállaIkozásoktételes adójának alanya,
d) azon egyéb iparÚzési adóalany, akinek/amelynek a nettó árbevétele az adóévben _ 1 2 hó'

napnál rövidebb adóéV esetén napi arányosítással 5zámítva jdóarányosan a 8 millió Ft ot
nem haladta meg,

e) a ki5vá|lalati adó alanya.

Az a) esetben az iparíjzési adóalap ósszege a személyi jóvedelemadó törVény 5zerinti
átalányadóalap 20olo-kal nóVelt (1,2-Vel szorzoÍt) ö5szege, de legfeljebb a személyi jöVedelem-
adótörvény szerinti bevétel 80 o/o-a. A b) esetben a Vállalkozási szantÚ iparÚzé5i adóalap az eva
alapjának 50%-a. A c) esetben a tételes adóalap szerinti adóZó kata'alany iparűzési adóalapja
székhely, i]let\'e telephely településenként 2,5-2,5 millió forint' A d) esetben aZ iparÚZé5i adó-
alap összege a nettó árbevétel 800/o a (0,8-cal szorzott összege). Az e) esetben aZ adó alapja a

ki5vállalati adó alapjának 20%-kal nóVelt (],2-Vel szorzott) ósszege'
Az egy5zerÚ5ített adóalap meghatározás választásakor nem kell kitölteni a Vll.2'5.5orokat, Va

lamint a fentebb említett a)-c) és e) esetben (átalányadózó, eva-alany, tételes adóaiap szerint
adózó kata-alany, kisvállalati adó alanya esetén) aZ,,A"és,,E"jelű betétlapokat. A tételes adóalap
szerinti adózó kata-alanynak a Vll' ] ' sorát sem keil kitöitenie'
AVll.1' sorban kell feltüntetni:
a) aZegyszerúsítettadóalap megállapítá5tVálasztóátalányadóZó e5eténaZáta]ányadóalapját,

a Vll. 6. sorban pedig az átalányadó 1 ,2-Vel 5zorzott ö55zegét, azaz azíparűzési adó alapját;
b) azevaalanyaeseténazevaalapját,aVll.6.sorbanpedigazeva-alapfe|éÍ,azazazipailjzési

adó alapját;
c) a tétele5 adóalap szerint adóZó kata alanynak az 1. sort üresen kell hagynia, míg a V||' 6' sor

ban székhelye és vaiamennyi t_.lephelye Után 2,5 milIió forintot, illetve, ha Va|amely szék
hely, telephely szerinti ' önkormányzat illetékességi területén aZ adóköte ezettsége nem
á|lt fenn a teljes éVben (pl' teiephelynyitás, telephely me9szÚnteté5e, székhelyáthelyezés
miatt), akkor az adott település e5etén a 2,5 millió forint naptári napokka1 arányos részének
megfelelő együttes ö5szeget;

d) anettóárbevétel800/o-ábanVa|óegyszerúsítettadóalapmegállapítástválasztóbármelyVá]-
lalkozó esetén az,,A"jelű betétlapon levezetett (kiszámított) nettó árbevétel ö55Zegét, a Vll.
6 pont alatt pedig a nettó árbevétel 80%-ának,azazazadóalap összegét,

e) az egyszerúsített adóalap megállapítá5t Vála5ztó kisvál alati adó alanyának a kisvállalati adó
alapjának összegét, a Vli. 6. sorban p_^dig ennek '],2 Vel szorzott ö55zegét, azaz az iparÚzési
adó alapját'

Vll. Az adó kiszámítása

l. sorI ltt kell feltüntetni a Vál lalkozás egésZének szintjén képzódő HtV. szerinti nettó árbevétel
ö5szegét, filggetlenül attól, hogy aZ adóalany tevékenységét hol (mely telepÚ1ésen, belíöIdön
vagy külföldón) végzi. A nettó árbevéteielemek részIetezése és azok értelmezése a Vonatkozó
kiegészÍtó lapon található. A Vállalkozási szintÚ nettó árbevételt a Vonatkozó kie9észító lapon
kel l levezetni' Ezért elsőként a Vonatkozó kiegészítő lap 1. sorát, illetve az annak meghatá-
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rozásáhozszüksé9e5alsorokatkellkitölteni!Azadott betétlaponszeÍepló(kiszámított,
összegző) 1. sor összegét kell itt feltüntetni.
AZ egyszerijsített adóaIap-megállapítást Választó adóalanyoknak ezt a sort a Vl. pontban leírtak
szerint kell kitölteni , azza|,hogy az,,A" )elű betétlapot csak annak a vállalkozásnak kell kitölteni,
akinek nettó árbevétele az adóéVben - 1 2 hónapnál röVidebb adóév esetén napi arányositással
számítva idóarányosan a 8 millió forintot nem haladja meg és a nettó árbevétel 80%-ában
(egyszerűsÍtetten) kíVánja megállapítani az iparú1zési adó alapját.

2. sor: ltt kell feltÚntetni a vál]alkozási szintú, levonható eladott áruk beszerzési értékének
(elábé) és a közvetített 5zol9áltatások értéke együttes összegét' A levonható ósszeg levezetését
az,,E"jelűbetétlaptarÍa|mazza,ezértazt haVanilyenjoqcímenlevonhatótétel mindenképp
ki kell tólteni' A levonható tétel ma9yaráZatát, az összeg kiszámítását az,,E"jelú betétlaphoz Ít
útmUtató tartalmazza.

3.5or ltt kelI feltüntetni az alvállalkozói tel'iesítések értékét (HtV.52' s 32. pont). AlVállaIkozói
teljesítésról akkor lehet sZó, ha az adóZó mind a megbÍZóVal, mind a szállítóval (alvállalkozóval)
aPolgáriTórVénykonyvszeÍinti irásbankötött-VálIalkozá5iszerzódé5eskapcsolatbanáll,íel
téVe, hogy aZ adott ráfordítást a Vállalkozó nem közvetített szolgáltatá5ként Vagy e|ábéként
Vagy anyagkoltségként számolta el' Alvállalkozói teljesíté5 aZ a Ptk.szerinti vállalkozási szer
zódés alapján igénybevett 5zolgáltatá5 i5, ame|yet a vállalkozó új építésű lakás eióáIlításához
használ fel, fÜggetlenLll attól, hogy az ilyen lakás eladása nem vál|alkozási, hanem adásvételi
szerzódéssel töftént. EZen pont szerinti értékkel az ar]óalany akkor;sökkentheti a ftetto árbe-

'Jéte]ét, ha a#al a Htv' 52' 5 22' pÜnl a) alpontja szerint jogd íjként, 52. ! 36' pont 5zerint Qiadott
áru!r beszelzesi éiték€ként,52. s 37. pont SZelini anylgkólts-.qként, illeli,e 52. E 40. pont szerini
köZvelitett 5zolCláha'iá5ok -.rtékekéfii tetló albevótelé1 nem c5ókkentette

4. soÍ: Ebben a sorban kell szerepe|tetni a vállalkozási szintú1 _ nettó árbevétel-csókkentó
anyagköltség összegét, a HtV. 52' 5-ának 37. pontja szerjnt. Az anyagkóltség a 5Zámviteli tör
vény szerint (az adóévben) e|5Zámolt anyagkoltséggel egyezik meg a sZámviteli törVény ha-
tálya alá tartozó vállaIkozók esetében. A személyi jövedelemadó törvény hatálya alá tartozó
vállalkozó esetén a tárgyéVben anyagbeszerzésre fordított kiadás a 52ámViteli törVény szerinti
vásárolt anyagok (aIap-, segéd-, t]Zem-, fűtóanyag, tartalék aikatrész, egy éven be|ül elhaszná
lódó szerszámok, esZköZök, berendezések) tárgyéVi költ5égét jelenti' Az egyszeres könyVVitelt
Vezetó Vaqy pénzforqalmi nyilVántartá5t Vezetó adózók e5etében a tárgyéVi anyagbeszerzésre
fordított kiadást nóVelni kell a tárgyéVi kifiZetett leltáÍi nyitókészlettel é5 c5ökkenteni a tár9yéVi
kifiZetett ieltári Zárókészlet éÍtékéVel. Az anyaqkölt5éq összegét csókkenteni kell a saját VálIal

kozásban VégZett berUháZáshoZ feihasZnált anyagok - anyagköltsé9ként elsZá molt _ bekerűlé-
si értékéVel, tovébbá aZZa! aZ értekkei, anreiiyel az adóaiany a Htr,. 5:. 5 32' ponl szeriilt .iVállnl'
kozó1 1eljesiiések éltékeként. 52. 5 _]6' pcn1 szerint eld{:lolt áiUk be5ZtrZé!i eltékek-Án1 li ac]y 52' 5

4c. pÜl]t szeíint köZvetíiett szoIEáltatá5ok eriekeként nettó Jrb€r]éteiéÍ Csökkenteile.

5. sor: Ebben a sorban kell feltüntetni a HtV. 52.5-ának 25. pontjában szabályozott K+F elsZámolt
köZvetlen koltsé9ét. A HtV. ezen árbevétel csökkentó tétel kapcsán Visszautal a tá15asági és aZ

osztalékadóról sZóló törVényre. E szerint az alapkutatá5, alkalmazott kUtatás, kí5éÍleti fejleszté5
költségeatársaságiadórólé5azosztalékadórólszóló]996'éViLXXXl.törVény(Tao.tV')4'sa32'
pontja szerint saját tevékenysé9i körben megValósÍtott K+F tevékeny5ég kóZvetlen költsége'

6. sor: Ez a sor szolgál a Htv. szerinti, vállalkozá5i szintíj iparÚzési adóalap megállapítására, füg
getlenül a teVékenység végzésének helyétől. A HtV' szerinti vállalkozási szintű adóalap megálla-
pításához a ]. jor (nettó árbevétel) összegéból kell levonni a 2' sorban, a 3. sorban, a 4' sorban,
é5 aZ 5.sorban feltüntetett nettó árbevétel csökkentó tételek egyúttes összegét. Ha a ]. sor
összeqét €léri vagy meghaladja a 2. sor, a 3' sor, a 4. 5 or, és az 5. sor sZámadatainak együttes
összege, a kkor ebben a sorban ,,0'1t kell szerepeltetni. Ebben aZ esetben a 9. sorba, a ] 0' sor-
ba, a ] 1' sorba és a 12' sorba,13. sorba,'l4' sorba Valamlnta']7' sorba egyaránt,,olt kell írni.

Abban az esetben, ha a Vállalkozónak az,,E"jelű betétlap lll' részét kell kitóltenie, akkor ezen
sor értéke (aZ,,E"jelúi betétlap lll' pontia alatt kiszámított) a lll' 1 ]. sorban feltüntetett osszeggel
egyezik megl

AZ egyszeÍűsített adóaIap megállapitást Választó: a) személyi jöVedelemadó-törVény szerinti
áta|ányadózó vál]alkozónak, b) eva alanynak, c) tételes adóalap szerint adóZó kata alanynak,
d) 8 millió forint adóéVi 1 2 hónapnál röVidebb adóév esetén napi arányosítással számítva a
8millióÍorintidóarányosrészéte|neméró nettóárbevételtmegnemhaladóárbevételűVál
laIkozónak, e) kisvállalati adóaianynak a 5or értékét a Vl' pontban említettek szerint kel] kitölteni'

Ha a kata-alany a helyi iparúZési adóban tétele5 adóalap 5Zerinti (egyszerÚ5ített) adózá5i módot
Választott é5 beval1ásbenyújtásra kötelezett Vagy bevallást nyújt be Ilásd l' 2' és 9' pontokhoz
írtakat), akkor itt kell fe tÜntetni az adóévi adó alapjának összegét, esetében aZ 1 5' 50rokat
nem kell kitölteni'

7. sor: A vállalkozó az általa foglalkoztatottak éVes átlagos statisztikai állományi |étszámának
elózó adóévhez képest beköVetkezó nöVekménye Után 1 miIlió forint/fó ö55zeggel csöl(kent
hetiaZipalűZé5iadóalapját(pl.ihaaZéVilétszám-nöVekmény5,36fő,akkor5,36X'l000000 Ft,

azaZ 5 360000 Ft adóalap c5ökkentés Vehetó igénybe). Az átlagos statisztikai létszámot a KöZ_

ponti statisztikai HiVatal Útmutató aZ intézményi munkaÚgyi stati5ztika kérdóíVe kitoltéséheZ c'
kiadVány 2oo9.január 1. napján érVényes 5Zabályai szerint kell - két tiZede5je!]y pol]t055ággal

számítani' Az adóévi átlag05 stati5Ztikai állományi létszám számítása során figyelmen kívül kell
hagyni azt, aki egyébként az átlagos statisztikai állományi létszámba tartozik, ám állományba
kerÜléséI közvetlenÜl megelőzóen a vá1laIkozóval a társasági adóról és aZ osztalékadóró| szóló
törVény szerint kapcsolt Vállalkozá5nak minósi]ló vállalkozásnál tartozott aZ átla9os stati5Ztikai
állományi létszámba' Nem Vehetó igénybe aZ adóalap'mentesség olyan létszámbőVítésheZ,
ameIy állami támogatás igénybevételéVel jött létre. Állami támo9atásnak tekintendó a Nem_
Zeti Foglalkoztatási Alapból folyósított oJyan támogatás, amelynek feltétele új munkahely lé

tesítése.

8.5or Ha az adóéVben a vállalkozó átlagos statisztikai állományi létszáma az elózó adóéV átla_

go5 statisztikai állományához képest 5% ot meghaladó mértékben csókken és a vállalkozó az
elózó adóévben e jogcímen igénybe Vett adóalap'mentességet, akkor aZ adóéVet megelőzó
adóévre igénybe vett adóalap'mentesség összegével az adóalapot meg kell növelni.

9. sor A mentességgel korrigált Htv' szerinti _ Vállalkozás szintú adóalap sorban a foglalkozta
tás után.|áró adóalap mente55ég összegéVel c5ökkentett, Valamint a foglalkoztatá5 csökkenté-
séhezkapcsolódóadóaIap nöVekménnyelnöVeltVállajkozásisZintÚiparÚzésiadóalapösszegét
kellittfeltÜntetni'Abbanazesetben'haavállaikozóttöbbönkormányzatiletéke5sé9iterületén
terheli á]landójelle9ű iparűZési tevékenység utáni adókötelezett5ég (5Zékhelyén kívÜl legalább
egy települé5en telephelyet tart fenn), akkor ezt az ósszeget kell - az adóalap-megosztásra
irányadó szabályok szerint - megosztani aZ e9yes telepűlések közótt'

10. sor: ltt kell feltÜntetni a 9. sorban szerepló váIlalkozási szintú adóalap megosztása ered-
ményeként elóálló törVényi szabályok szerinti - települési szintú adóalapot. A me9osztást
a HtV. melléklete szerint kell elVé9ezni, azt a megosztási módszert alkalmazva, ami a tevékeny-
5égre a leginkább jellemzó, a meqosztással érintett településre 0 forint adóalapré5z azonban
nem állapítható meg. Természetesen abban az esetben, ha a vállalkozót nem terheli adóalap
megosztási kötelezettség (sZékhelye szerinti telepÜlésen kívül, más önkormányzat illetékessé-

9i területén nincs telephelye), akkor az ezen sorban szerepló ósszeg megegyezik a 9. sorban
szereplő összeggel'

1 1.5or: Az onkormányzat rendeletében a 2,5 millió Ft Vállalkozási szintú1 adóalapot el nem éró
vállalkozások számára adóalap-mentes5é9et fogalmaZhat me9 (lehet, hogy a mentesség csak
kisebb adóalapösszegig, példáUl 'l millió Ft'ig jár). ltt kell feltüntetni azon az adóévben igény
be Vehetó - adóalap'mente5ség összegét, amely az - önkormányzat rendelete szerint _ a
települési adóalap összegét c5ókkenti. Ha aZ ónkormányzat ilyen mente5ségi szabályt nem
iktatatott rendeletébe, akkor itt ös5ze9et nem kell, nem lehetjeIolni'

12. sol: Ez a bevallási sor a telepulési adóköteles adóalap megállapítására szoigá|. A telepÜlési
adóalap (1 0' sor) összegéból le kell vonni az adómentes adóalap összegét (1 ] . sor)' Abban aZ

esetben ha a l l. sor ósszege eléri Vagy meghaladja a l 0. sor összegét' akkor itt,'o'Lt kell
feltüntetni. Ekkor a 'l 3. sorba és a 'l 7. 50rba eqyaránt,,0" kell írni.

1 3. sor: AZ adókötele5 telepÜlési adóalapra jutó adó ósszegét kell itt feltÜntetni, az önkor
mányzati rendelet szerinti adóévi adómértékalapulvéte|éVel'

l4. sor: AZ ónkormónyzat helyi adó rendeletében adókedvezményben (adócsökkentésben) ré-
szesítheti a 2,5 millió Ft adóalapot el nem érő vál lalkozókat (az adókedvezményt aZ adó %-ában
(0-100% köZÖtt) fejezheti ki aZ ónkormányzati rendelet, amely lehet akár 100% is). Ebben a

sorban az adót csökkentő kedvezmény ös5zegét kell fe|tüntetní. Ha az ónkormányzat ilyen
kedVeZményt nem iktatatott rendeletébe, akkor itt ö55zeget nem kell, nem lehet.jelölni.

l5.sor:Ahe|yiadókról5Zólótörvény4o/A.5('l)bekezdésa)pontjaés(2)bekezdése a|apjánaz
adóévben az ideiglenes jellegű iparűZé5i tevékenység után megfrzetett adóátalány összegét -
az adóalap-megosztás arányában - le lehet Vonni a székhely, telephely szerinti önkormányzat
okhozkimutatottadóösszegéből,legfeljebbazonbanannak összegéi9.Példáu|,haazadózóaz
adóéVben 200.000 forintot fiZetett ki adóátalány címén, az adóalap-megosztás eredményeként
pediq a települési adóalap a VállaIkozá5i szintú adóalap 2oa/o-a, akkol az ónkoÍmányzatra jutó
adóból levonható ö55zeg az adóévben megfiZetett adóátalá ny 20a/o'a, azaz 40 ooo forint' Ab
ban aZ esetben, ha az onkormányzatra jutó adóátalány ö5szege meghaladja a 'l 3' sor összegét,
akkor itt csak a 13. sorban szerepló összeget lehet feltÜntetni, a települé5re jutó (kiszámitott)

adóátalány tényleges összegét (tájékoztató adatként) pedig a ] 8. sorban kell szerepeltetni.

l6. sor: A helyi adókról szóló törvény 40/A' 5 (1 ) bekezdés b) pontja alapján a székhely, ilIe-
tőleg a telephely szerinti ónkormányzathoz az adóévre fizetendó adóból _ legfeljebb annak
osszegéig terjedóen - levonható aZ adóalany által a ráfordításként, kóltségként aZ adóévben
elszámolt, az autópályák, autóutak és fóutak ha5Ználatáért fiZetendó, megtett úttal arányo5 díj
(a továbbiakban: e útdíj) 7,50/ra. Az e útdíj 7,50/o-át csak az a vállalkozás vonhatja le adójából,
amelyik a saját fuvareszkóz Úthasználata miatt köteles útdÜat frzetni az útdíjbeszedó szerve
Zetnek' Ha a vállalkozás adóalap megosztásra kötelezett, akkor a költségként, ráfordításként
eiszámolt e-útdi 7 ,5o/o át a székhely, ilIetve telephely(ek) 5zeri nti önkormányzatokhoZ fiZeten'
dó iparúzési adóból a vállalkozás szintjén képzódó telje5 törvényi adóalap és a megosztássaI
érintett önkoÍmányzatokhoZ kimutatott telepÚlési adóalapok arányában Vonhatja |e. Azaz, az
e-ÚtdÍ] 7,5% a az adóalap'megosztás arányában vonható le. Ha az e-útdíj 7,50lo a 1 00.000 forint,
a településre pedig a megosztá5 5orán a vállalkozási szintű adóalap 'l 0%-a.jut, akkor itt 1 0.000
forintotkellfeltüntetni'Ebbena5orbantehátazeútdi7,50/0ánakatelepülésrejutóeösszegét
kell5Zerepeltetni.AbbanaZesetben,haaze-útdíi7,5o/o ánaktelepülé5rejutórészetöbb,minta
l 3. sorban szerepló összeg és a l 5' soíban szerepló ósszeg kÜlónbozete, akkor e sorban legíel
jebb e különböZet ö5szegét lehet feltÜntetni.

'l 7. sor: EZ a sor 5Zolgál az adóéVi ipa rűZési adóflzetési kotelezett5ég ki5Zámítására, Az adóköte
les települési adóalapra vetÍtett adó összegéból (1 3. 5or) le kell Vonni az adó összegét kulönféIe
jogcímeken csökkentő tételeket (a 1 4-1 6' 5orok együttes összegét). Abban az esetben, ha az
adót csökkentó tételek egyÜttes ósszege eléri Vagy meghaladja a 13. sor összegét, akkor itt

,,0"-t keli feltüntetni.
(A bevallási nyomtatVány már nem tartalmaZ aZ adóévi adó elszámolására vonatkozóan pénz
forgalmi adatokat (megfizetett adóelóleget, e]óleg kiegészítés összegét), tekintettel arra, ho9y
ezen pénzforgalmi adatok mind az adózó, mind aZ adóható5á9 nyilVántartásában rendelke-
zésre állnak|)

1 8. sor ltt kell feltüntetni az ideig lene5 jeliegú iparijzési teVékenység Után az adóéVben tényle
ge5en megfiZetett adóátalány önkcrmányzatra jutó (arányos) összegét' Ez az ö55Zeg mege9ye
zik a l 5' :orban feltÚntetett ó5sze99el, ha a 1 3' sorban feltüntetett adó arra fedezetet biztosít'
Ha nem, akkor annál csak nagyobb osszeg szerepelhet ebben a 5orban'

l9. soÍ A kL]lföldön létesített telephelyen (a ,,külföld egésze" egy telephely) vé9zett tevékeny
ségből származó adóalap nem esik adózás alá' Ennek összegét Ú9y ke|i meghatározni, hogy a

kÜiföldón léte5Ített, a Htv. fogalmainak megfelelő telephelyet ú9y ke]l tekinteni, mint belföldi
telephelyet, s erre a te]ephelyre is a megosztási szabályok szerint - kell osztani adólapot. AZ
íqy meqo5ztott, külföldi telephelyrejutó adóalap-rész Vonható le a teljes adóaiapból'

2o. sor ltt kell felti]ntetni a Vállalkozás áltai az adóéVben költsé9ként, ráfordításként el5Zámolt,
a saját fuVare5Zkoz úthasználata miatt aZ Útdi-beszedó szervezetnek közVetlenÚl megfiZetett
e Útdíj ósszegének 7,50/0 át.

Vlll. Adóelőleg bevallása

A helyi lparűzési adóban'hasonlóan a tár5a5á9i adóhoz az adóelóleget önadózással kell
teljesíteni. EZ aztjelenti, hogy ebben a bevallásban kell az adózónak kiszámítania és beVallania
az elólegfzetési idószak két idópontjára az adóelóleg összegét. Az adóelóle9et i5 természete-
sen önadózással kell megfizetni. Az Í9y bevallott adóelőleg minden további intézkedés né1kÜl

Végrehajtható'

1. Előlegfizetés időszaka
A naptári éVVel egyezó Üzleti éVe5 adóZók, iIletve a naptári éVtól eltérő üzleti éVes adózók ese
tén az elólegfzetési idószak a bevaIlásbenyújtás hónapját kóVetó második hónap 'l. napjától
tart 1 2 hónapon keresztül, a ] 2. hónap Utolsó napjáig. Az adózónak aZ elólegfiZetési idószak
el5ó é5 uto|só napját kell beírnia a bevallás e sorába' Az elólegfiZetés idószak (keresztfélév)

tehát l 2 honapnyi iddszokot ölel at.



2. Első előlegrészlet az előlegfizetési időszakban

Az elsó elólegrészlet e5edékességének a napja az adóelóleg fizetésj idószak 3. hónapjának 'I 5'
napja' A naptári éVVel egyezó üzleti éVes válla lkozások és magánszemély vál lalkozó esetén ez a
nap 20'l 5' szeptember 'l 5 e' ltt kell jelölni az elólegfizetés napját és az elóleg összegét' Ebbe a
sorba a Vll' 1 7. soíban feltlintetett összeg és a 201 5. márciu5 ] 5-én (pontosabban a kóVetkezó
munkanap), a naptári éVtól eltéró Üzleti éves adóZó esetén az adóéV harmadlk hónapjának 1 5'
napján e5edéke5 (bevallott) elólegósszeg kÜlonbözetét kell írni' Ha aZ adóéV 3' hóna pjának 1 5.
napján (20] 5. március 1 5 én) nem kellett adóelóleget fizetnj, akkor e sor ósszege a Vll. 'l 7. sor-
b"n feltüntetett ósszeggel egyezik meg. (Ezen bevallás_benyújtás határnapját magában fogla
ló elólegfizetési idószak második elólegrészleteként, azaz a 2o15. márciU5 'l 5_i és a követkézó

elóle9fizetési idószak el5ő részleteként, azaZ 201 5' szeptember 1 5-i esedékességgel fizetendó,
20]5-ben kezdődó adóévi adóelőleg a Vll' ]7' sorba íIt adóösszeggel, azaz a 2014. éVben kez-
dódó adóévi adóósszeggel egyezik meg.)

3' Második előíegrészlet az elólegfizetési idószakban

A második elólegrészlet az előlegfrzetési idószak 9. hónap.jának 1 5. napja, a naptári éVVel egye
zó Üzleti éVes és magánszemély adózó esetén 2016' márciu5 15. EZt a napot kell beÍrni ázen
adózó csoport esetében, amellett, hogy az adóelőleget i5 be kell vallani' A bevallandó összeg a
Vll. 1 7. 50rban szerepló adóö5szeg (a 2014-ben kezdódó adóév adójának) fele'

Az ,,A" jelíj betétlapot azon adózóknak kell kitólteni, akik/amelyek az általán05 szabályok sze-
rÍnt állapítják me9 nettó árbevételüket' ldetartozik minden iparűzési adóalany, amely nem
minósül hitelintéZetnek, pénzi]gyi vállalkozásnak, biztosítónak, befektetési vállalkozásnak,
ideértve azt a vállalkozá5t is, akineldamelynek nettó árbevétele a 8 millió forintot nem haladja
meg és az adó alapja e9yszerú5ített megállapításának módját Választotta-
Nem kell kitöltenie az,,A" je|ú betétlapot az alábbi egyszerújsített adóme9állapítá5t Vála5ztók_
na kr

a) a személyi jöVedelemadóról szóló törVény szerinti átalányadóZónak,
b) azon eva-alanynak, aki aZ egyszerűsített Vállaikozói adóalap 5oo/o ában állapítja meg adóját,
c) azon kata_alanynak, aki tételes adóalap szerinti adózást Választott,
d) a kisvállalati adóalanynak'

A betétlapot együtt kell kezelni a bevallási íólappal, ezért ki kell tölteni a betétlap fej-
részét i5, továbbá ezt az oldalt is (cé9szerűen) alá kell írni!

l. sor: Ebben a sorban kell levezetni a - Vállalkozási szintú nettó árbevétel összegét. A 2'
sorban szerepló osszegból |e kell vonni a 3. sorban, a 4. sorban, a 5' sorban, valamint a 6. so-
Íokban szerepló ö5szeget. Ez a 5or megegyezik a bevallási főlap l. sorában feltüntetendő
összeggelI

2.5or: A számviteli törvény hatálya alá tartozó adóalanyok esetében itt kell szerepeltetni
a sZámviteli törvény 72 75. 5_ában szerepló rendelkezések alapján meghatározott _ VállaIko
zási szinÍŰ nettó árbevétel összegét. A jellemzóen nem vállalkozási tevékenység folytatásá
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ra alakult szervezetek Ipl. egyesület, (köz)alapítVány, társasház, laká5szóVetkezet] esetében
a válIalkozási tevékenységgel összefüggésben realiZált árbevétel összegét ke|l feltüntetni.
A személyi jövedelemadó hatálya aIá tartozó (magánszemély) adóalany es€tében a te
vékenysé9vé9zéssel (termékértékesíté5, szolgáltatásnyú.itás) közvetlen ósszefüggésben kapott
- általános forgalmi adó nélkLjli - elienérték, növelve a kompenzációs felárral és csökkentve az
adóhatósággal elszámolt regisztrációs adó ósszegével, feltéVe, hogy azt bevételként elszámol-
ta, továbbá azon bevétellel, amelyet a 5Zámvitelról szóló törvény alapján eqyéb bevételként
kellene elszámolni. (Például a tárgyi eszköz értékesíté5éből 52ármazó bevétel, a kűlonféle a9
rártámogatá5ok összege nem tartozik a nettó árbevételbe)'

3. sor: A társasági adóról és az osztalékadóról 5Zóló törvény szerint jogdíjnak minősÜl a sza-
badalomnak, a Védett el.iárásnak, a véd'jegynek, illetve hasonló jognak, a know how-nak, az
Úzleti titoknak, az irodalmi, a múvészeti vagy a tudományos múVek szerzői jogának, Valamint
a szelzői jogga| szomszédos jognak hasZnálatáért, felhasZnálá5áéÍt Vagy a használat jogáért
kapott ellenérték. Ebbe a sorban jogdíjbó| származó, árbevételként el5zámolt ellenérték osz-
szegét kell beírni'
4. sor: Ebbe a sorba kell beírni az egyéb 5zolgáltatások értékeként, illetve egyéb ráfordítá50k
köZött kimutatott az adóhatósággal elszámolt jöVedéki adó összegét'
5. sor: Ebbe a sorba kell beknl az egyéb ráfordítá5ok kózött kimutatott, az adóható5ággal elsZá_
molt regisztráció5 adó, energiaadó ö5szegét.
6. 5or: Külön.jogszabály szerint fel5zámítható - árbeVételként el52ámolancló _ felszolgálási ciíjat
nem terheli iparÚzési adó, ezért azt le kell Vonni a nettó árbevételból' Ebbe a sorba a felszolgá-
|ási dí.| árbevételként elszámolt összeqet kelt beírni'

AZ ',B"jelű betétlapot aZon adózóknak kell kitólteni, akik/amelyek hitelintézetnek vagy pénz-
ügyi vállalkozásnak minősülnek.
A betétlapot együtt kell kezelni a bevallási főlappal, ezért ki kell tölteni a betétlap fej-
részét is, továbbá ezt az oldalt i5 (Cé9szerűen) alá kell írni!

l. sor: Ebben a sorban kell összesíteni a 2 9.sorokban szereplő eqyes VálIalkozási szintÚ
nettó árbevételelemek osszegét, oly módon, hogy a 2 7. sorokban szerepló összegeket ö55ze
kell adni, majd abból a 8. sor és a 9. sor összegét le kelI vonni' Ez a sor megegyezik a bevallási
fóIap 1. sorában feltüntetendő összeggel!

2-9. sorok Az egyes sorok a vállalkozási szintű nettó árbevételelemek kimutatá5ára, a Vállal-
kozási szintú nettó árbevétel Ievezetésére 5Zolgálnak' A 5orokat a sZámViteli tórVény é5 a hitel-
intézetek, pénZügyi vállalkozások éves beszámolóké5zíté5i és könywezetési kötelezettsé9ének
sajátosságairól szóló 250/2000' (Xll' 24.) Korm' rendelet szabályai, továbbá a 9' sor esetében a
helyi adókról szóló törvény 52. 5 22' pont b) alpontja - pénzügyi líZingbe adott eszköZ után
elszámolt elábé teljes összege nettó árbevéte|csökkentó tétel aZZal, hogy ezen ósszeggel az
adóalap a Vll' 2 5orban már nem csökkenthetó _ alapján kell meghatározni.

AZ ',c"jelű betétlapot aZon adózóknak kell kitólteni, akik/amelyek biztosítónak minósülnek'

A betétlapot együtt kell kézelni a bevallási főlappal, ezért ki kell tölteni a betétlap fej-
részét is, továbbá ezt az oldalt is (cé9szerűen) a|á kel| írni!

l. sor: Ebben a sorban kel| összesíteni a 2-B. sorokban szerepló egyes _ Vállalkozá5i szintú
nettó árbevételelemek összegét, oly módon, hogy a 2-7' 5oÍokban szerepló ó5szeqeket ö5sze

kell adni, majd abbó| a 8' sor összegét le kell vonni. Ez a sor megegyezik a bevallási főlap 1.
sorában feltüntetendő összeggel!

2-8. sorok: AZ egyes sorok a vállalkozási szintű nettó árbevételelemek kimUtatására, a Vál-
lalkozási szintű nettó árbevétel levezetésére szolgálnak. A sorokat a számviteli törvény és a
biztosítók éve5 beszámo|ó készítési é5 könyvvezetési kötelezettsé9ének 5ajátos5á9airól szóló
192/2ooo. (x|l.24.) Korm. rendelet szabályai aIapján kell meghatározni.

Az "D" 
jelíj betétlapot azon adózóknak kell kitölteni, akik/amelyek befektetési vállalkozás_

nak minósülnek

A betétlapot együtt kell kezelni a bevallási fólappal, ezért ki kell tölteni a betétlap fei
részét is, továbbá ezt az oldalt is ((égszerűen) a|á ke|| írni!

l. sor: Ebben a sorban kell összesíteni a 2 6. sorokban szereplő egyes - vállalkozási szintú -
nettó á rbevéteielemek összegét' Ez a sor megegyezik a bevallási főlap 1. sorában feltünte-
tend<i ósszeggel!
2-6. soÍok: Az e9yes sorok a vállalkozási sZintl:j nettó árbevételelemek kimutatására, a vállalko-
Zási szintű nettó árbevétel Ievezetésére 5Zolgálnak. AZ egyes sorokat a számViteli törVény és a
befektetési vállalkozók éves beszámolókészítési é5 könywezetési kötelezettségének sajátos5á-
gaiól szó|ó 251 /2000. (Xll' 24.) Korm. rende|et szabólyai alapján kell meghatá rozní.

EZt a betétlapot minden olyan váilaIkozásnak ki keIl töltenie, amelynél van eladott áruk be-
szerzési értéke (elábé) és/vagy közvetített szolgáltatások értéke. Nem kell kitöltenie ezt
a betétlapot annak a vál]alkozónak, aki az iparúzési adóban az adóalap egyszerűsített adó-
alap-megállapítási módját választotta. E két ráfordításelemmel csökkenthetó a nettó árbe
Vétel a helyi iparűzési adó alapjának ki5zámítá5a során, azonban a 2013. adóéVtól együttes
összegük Csak korlátokkal vonható le a nettó árbevételből. A korlátozás lényege, hogy
aZ árbevétel nagy5ágától fÜggóen e két nettó árbevétel-cscjkkentó tétel sáVosan vonható le,
minél nagyobb a nettó árbevétel összege, annál kisebb összeggel lehet c5ökkenteni a nettó
áÍbevételt' Nem Vonatkozik a korlátozás arra a vállalkozásra, amelynek nettó áÍbevétele
az 500 millió forintot nem haladja meg és nem minósül az l. pont szerinti érte|emben vett
kapcsolt vállaIkozásnak.
A HtV' 39' s-ának (4) bekezdése szerint aZ (l ) bekezdés a) pontja szerinti nettó árbevétel-csök-
kentó összeggel (eladott áruk beszerzési értéke és köZVetített 5Zolgáltatá5ok értéke) a Vállal-
kozó - nettó árbevétele ósszegétól fÜ9góen, sávosan az alábbiak szerint csókkentheti nettó
árbevételét. A nettó árbevétel

- 500 millió forjntot meg nem haladó összegéból az e sávba jutó nettó árbevétel-csökkentó
ö5szeg egésze'

- 500 millió forinÍot meghaladó, de 20 milliárd forintot meg nem haladó ósszegéból az e sávba
jutó nettó árbevételcsökkentó összeg, de legfeljebb az e sáVba jutó nettó árbevétel 85o/o-a,
20 milliárd íorintot meghaladó, de Bo milliárd forintot meg nem haladó összegéból az e sávba
jUtó nettó árbevételcsökkentó összeg, de legfeljebb az e sávba jutó nettó á rbevéte| 75o/o a,

- B0 milliáÍd forintot meghaladó összegéból aZ e sáVba jutó nettó árbeVételcsökkentó összeg,
de legfeljebb az e sáVba jutó nettó árbevétel 70% a

Vonható le.
AHtV'39.5(7)bekezdé5eérte|mében aÍószabálybanfogialtaktóleltéróen-azadóa|apmeg-
állapításánál aZon áruk, anyagok, szolgáltatások értékesítéséVe| összeíü99ésben el52ámolt el_
adott árUk beszerzési értékének és közvetített 5zol9áltatá5ok értékének teljes ósszeqe csökken
ti a nettó árbevétel összegét, amely áruk, anyagok, szoIgáltatások értékesítése Után aZ adóalany
a számvitelról szóló torVény szerinti expoltértékesítés nettó árbevételét Vagy a kózfinanszí-
rozásban részesülő 9yó9y5zerek, mint áruk értékesítése után belfóldi értékesítés nettó árbe
Véte|étszámolel.Azelszámolóházitevékenységetvégzószervezetnél,aZáltala aföldgázpi
aci és villamosenergia-piaci ügyletek eIszámolása érdekében Vá5árolt és továbbértékesitett,
a számvitelról 5Zóló toÍVény szerinti e|adott áruk beszerzési értékeként elszámolt föld9áZ és
Villamos energia beszerZé5i értéke teljes összege csókkenti a nettó árbevétel ósszegét'



Adóalany adatai
A l. sorban ke|l jelölni azt, hogy az adóalany a HtV. 39. 5 (6) bekezdése alkalmazásának hatálya
alá esik-e. A Htv' e rendelkezése ugyanis elóírja, hogy a táÍsasági adóról és az osztalékadóról
szóló törvény szerint kapcsolt Vállalkozásnak minósLilő adóalanyok az adó alapját az adóaIany
kapcsolt Vállalkozások összes nettó árbevétele é5 ó5szes nettó árbevételc5ökkentó ráfordítása
pozitíV előjelú különbözeteként figyelemmel a 39' s (4) 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
szorzaIa' Az e bekezdésben foglaltakat csak azon adóalanynak kell alkalmaznia, amely eseté-
ben az eladott áruk beszerzési értékének és a kózvetített szolgáltatás értékének egyljttes ösz_
szege aZ adóalany nettó árbevételének 50%'át meghaladia' kízáró|ag az ezen feltételeknek
megfeleló kapcsolt vállalkozásai Vonatkozásában' Tehát e négyzetbe azon vállalkozásnak kell

'jelölnie, amely meqfelel valamennyi, kóVetkezó feltételnek:
_ a társasági adóról és osztalékadóról szó|ó tórvény szerinti kapcsolt Vállalkozásnak mi

nősül és
a helyi iparúzési adó alanya és

_ aZ elábé é5 a közvetített szolgáltatás értékének egyÜttes összege meghalad.ia a nettó
árbevétel 500/o-át és
az adóalany rendelkezik az előzó feltételnek megfeleló kapcsolt Vállalkozással.

Amennyiben e feltételek mindegyike teljesül, akkor a továbbiakban Csak a lll. pont alatti
sorokat kell kitölteni, ha egy vagy több feltétel nem teljesül, akkor Pedig csak a ll. pont
alatti 5orokat kell kitölteni.
Az 1. é5 a 2. sorban az adÓzó azonosításá hoz szüksé9es adatokat kell feltÜntetni,

l. A Htv.39.5 (6) bekezdésének hatálya alá nem tartozó Vá|lalkozás esetén kitöltendő
bevallási sorok

Az 1. sorban kell feltüntetni az eladott áru k beszerzési értéke ósszegét.
Az elábé fogalmát a HtV. 52' s ának 36. pontja határozza meg. Az eladott áruk beszerzési értéke
a kettós könyVVitelt vezetó vállalkozások esetében a vásárolt és változatlan foÍmában eladott
anyagoknak, áruknak a sZámvitelról szóló törvény szerint aZ eladott áruk beszeÍzési értéke-
ként elszámolt bekerülési (beszerzé5i) értéke' Az egyszeres konywitelt, Valamint _ a személyi
jövedelemadóról 5zóló törVény hatálya alá taÍtozó - pénzforgalmi nyilvántartást Vezetó Vállal
kozók esetében a tárgyéVi árubeszerzésre fordított kiadás' c5ökkentve a kifiZetett árukésZlet lel-
tár szerinti záró értékéVel, nöVelVe a kifiZetett áruké5Zlet leltár 5Zerinti nyitó értékével. Csökkenti
az eladott áruk beszerzési értékét az az érték, amellyel az adóaIany a HtV. 52' 5 32. pont szerint
alVállalkozói teljesítések értékeként, a HtV.52. s 37. pont szerint anyagköltségként, a HtV.52' 5
40. pont szerint kózvetített szol9áltatások értékeként nettó áÍbevételét csökkentette.

A 2. sorban kell feltüntetni a kóZvetített szol9áltatások éÍtékét.
A köZvetített 5zolgáltatások értékének fogalmát a HtV' 52. s-ának 40' pontja tartalmazza' E

levonható tétel me9e9y€Zik a 52ámviteli törvény 5Zerintj köZvetített 5Zolgáltatások értékéVel,
feltéve, hogy a jo9ü9ylet irásbeli szerződésen alapul. A sZámViteli tórVénnyel azon05 taÍtalmú
közvetÍtett 5zolgáltatásokról akkor Van szó,ha az adóalany sa'iát nevében Vásárol meg olyan
szol9áltatást, amelyet harmadik személlyel írá5ban kötött szerzódés alapján ez utóbbi számára
változatlan formában ad tovább, azaz nem a saját telje5ítményéhez használja fel' Mindennek ki
kell túnnie a számláZásból is. (A kimenó számlákban ha az saját és közvetÍtett szolgáltatá5okat
is tartalmaz külön kell feltüntetni a közvetített 5zolgáltatá5 megnevezését és ellenértékét,
mely nem kell, hogy azonos legyen a szolgáltatás beszerzési árával') Közvetített 5zolgáltatá50k
értékévei az adóalany akkor csókkentheti ő nettó árbevételét, ha azzai a 22' pont d) alpont-
ja szerint jogdíjkent, a 36. pont szeíint elaclott árUk beszerzési értékeként, ó 37. pont szeriilt
anyagköit|égkent Vagy a 32. poilt 5.erint alVálialkozói telje5íté5ek értékeként net{ó árL]evételét
nenr csdkkentette.

A 3. sorban kell feltt]ntetni aZ ] ' 50r szerintj elábé és a 2. sor szerinti kozvetített szol9áltatások
éÍtékéból aZon ráfordításrészek egyÜttes összegét, amelyek olyan termékek (áruk, sa]át elóál-
lítá5ú termékek), szolgáltatások értékesítéséhez kötódnek, amelyek után a 5zámvitelról szóló
törVény szerint expoÍtárbeVéteIt kell eIszámolni' Ezt a sort nem kell kitölteni annak a Vállal-
kozásnak, amelynek nettó áÍbevétele az 500 millió Íorintot nem haladja me9.

A 4. sorban kell feltajntetni aZ ]' sor szerinti elábé értékéból azon ráfordításrészt, amelyet a
válIalkozó köZfinansZírozott (tb-finanszírozásban részesüló) gyógyszer értékesítéséVel ö55ze-
függésben számol el. Ezt a sort nem kell kitölteni annak a vállalkozásnak, amelynek nettó
árbevétele az 50o millió forintot nem haladja meg.

Az 5' sorban kell feltÜntetni az 1 ' 5orból az elábé azon ráfordításrészét, amelyet aZe|számolóházi
tevékeny5éget végző szelvezet a fóldgáZpiaci és villamosenergia piaci ügyletek elszámolása

érdekében Vásárolt és továbbértékesített, a Íö|dgáZ és vil|amos energia kapcsán elábéként
sZámolt el'

A 6. sorban kell feltüntetni az elábé és a köZvetített szolgáltatások együttes osszegének azt
a részét, amelyet a HtV. 39' 5 (4) (5) bekezdése szerinti számítás eredményeként áll eló (ez a

számadat nem haladhatja meg az 1. é5 a 2. sor szerintj adat egyÜttes összegét). Ezt a sort nem
kell kitölteni annak a vállalkozásnak, amelynek nettó árbevétele az 500 millió Íorintot
nem haladja meg.

A 7. sor szolgál annak kimutatására, hogy mekkora az az ősszeg, amellyel ténylegesen csök-
kenthetó a nettó árbevétel elábé és közvetített 5zolgáltatások együttes értéke jo9címen. Ha a
vállalkozás nettó árbevétele az 500 millió forintot nem haladja meg, akkor ez a sor az 1 ' és a 2'
5orban feltüntetett számadat együttes összegéVel egyezik meg. Ha a vállalkozás nettó árbeVé_
tele az 500 millió forintot meghaladja , akkor a 3' sorban, a 4' sorban, az 5. sorban é5 a 6. 5orban
feltüntetett 5Zámadatokat kell ósszeadni és itt beírni.

ll. A Htv.39.5 (6) bekezdésének hatálya alá tartozó kapcsolt Vállalkozás esetén kitöl-
tendó bevallási sorok

Az l' pontban eml ített feltételeknek megfeleló Vállal kozásnak a helyi iparúzési adó ala pját kü lön
számítás szerint - lényegében csoportszinten, osszevonta n - kell megálla pítani a, azza|, hogy az
összevont, csoport-sZintű adatokra Vonatkozik az elábé és a közvetített szolgáltatá5ok értéke
nettó árbevéte ból Való levonhatósá9ának korlátozása és az ezen korlátozá5 aló|i kiVételek.
Az 1. sorban kell feltüntetni azt a nettó árbevételösszeg€t, amely aZ ósszeVont adóalap-sZámí-
tásra kötelezett kapcsoIt Vállalkozások HtV. szerinti nettó árbevételadatainak összegzéseként
áll eló.
A 2. sorban kell Íeltüntetni az összevont adóalap számítá5ra kotelezett vállalkozások össze_
Vont anyagköltség, alvállaIkozói tel.iesítések értéke és K+F közvetlen költségeinek összegét'
EZen nettó árbevétel-csökkentó tételek teljes ósszegével korlátozás nélkrjl csókkenthetó a net_
tó árbevétel a helyi iparűzési adóalap számítása során'
A 3. sor szolgá az összevont adóalap számításra kotelezett kapcsolt Vállalkozások ö55Ze5ített
elábé összegének kimutatására.
A 4. sor szolgá] aZ összevont adóalap-számÍtásra kötelezett kapcsolt vállalkozások ósszesített
köZVetített 5Zo19áltatá5ok értéke ö5szegének kimutatására'
AZ 5.sorban kell feltÜntetni az 3. soÍ szerinti összesített elábé és a 4' 50Í szerintj, ósszesített
közvetített szol9áltatások értékéból azon ráfordításrészek e9yütte5 ö5szegét, amelyek olyan
termékek (áruk), szolgáltatá50k értéke5ítéséhez kótódnek, amelyek után a számvitelról szóló
törVény szerint eXportárbevételt kell elsZámolni.
A 6. sorban kell feltüntetnj aZ 3' sor szerinti elábé értékéból azon ráfordításrészt, amelyet aZ
ósszevont (csoportszintű) adóalap megállításra kóteiezett vállalkozó adóalany bármelyike
kozfrnanszírozott (tb-finanszírozásban részesüló) győgy;Zel értékesítésével összefüggésben
számol el'
Az 7. sorban kell feltüntetni a 3. sorból az e]á bé azon ráfordításrészét, ameIyet a z e|számolóházi
tevékenységet végző szervezet a földgázpiaci és villamosenergia piaci ügyletek elszámolása
érdekében Vásárolt és továbbértékesített, a Íő|dgáz és villamos-energia kapcsán elábéként
számolt el.
A 8. sorban kell feltüntetni az összevont adóalap számításra kótelezett kapcsolt vállalkozások
ósszes elábéjának é5 ö55Ze5 köZvetített szolgáltatások értéke együtte5 ö5szegének azt a részét,
amely a Htv. 39' 5 (4)-(5) bekezdése szerinti számítás eredményeként áll eló (ez a számadat nem
haladhatja meg az 3. és a 4. 5or szerinti adat eqyüttes összeqét).
A 9. sor 5zolgál annak kimutatására, hogy mekkora azazósszeg, amellyel ténylegesen csök-
kenthetó az ósszevont nettó árbevétel elábé és kózvetített szol9áltatá5ok együttes értéke jog-
címen, aZ összevont, c5oportszintű adóalap kjsZámítása érdekében' Ez a számadat a korlátozás
nélkü| levonható csoportszintű tételek (5' sorban,6' sorban é5 7. sorban feltÚntetett ó55ze9ek)
és a 8. sorban szerepló óssze9 együttes ö5szegeként áll eló'
A 10. sorban kell feltüntetni azt, hogy mekkora az összevont, csoportszintÚ adóalap összege'
Ennek érdekében a csoportszintű nettó árbevétel (1. sor) összegébóI le kelí vonni a korlátozás
alá nem eső nettó árbevétel-c5ökkentó tételek (ráfordítások, költ5é9ek) együtte5, c5oportszintÚ
értékét (2. sod, továbbá a 9' sorban szereplő, ténylegesen levonható elábé és kózvetített szol-
gáltatások egyÜtie5 összegét'
A 1 1. sorban kell rögzíteni az adóalany vá llalkozásl szintű alapjának összegét' Ez az adat nem
aZ általános szabályoknak megfelelően a vállalkozás szintjén elóálló nettó árbevétel és nettó
árbevétel-csökkentó tételek egyenlegeként áll eló, hanem a 'l 0. sorban szerepló csoportszintű,
ö55ze5ített adóalap árbevétel-aÍányos összegeként. Ezért a 1 0. sorban szerepló ö5szeget me9
kell szorozni a vállalkozás nettó áÍbevétele (Vonatkozó betétlap ll' ] 5orában ki5Zámított nettó
áÍbevétel ósszege) és aZ ósszes, csoportszintű nettó árbevétel ósszege (lll. 1 ' sor) hányados ér
tékéVel (a hányadost 6 tizedesjegyig kell számítani)'

KlTöLTÉsl ÚTMUTATo Az,,F" JELŰ BETÉTLAPHoz

Ha a vállalkozó (adózó) több ónkormányzat illetékességi területén végez állandó jellegÚ ipar
űZési tevékenysé9et, azaz székhelye szerinti önkormányzat illetéke55égi terÜletén kíVül (más
belföldi települé5en vagy kűlföldön) van legalább egy telephelye, akkor az ,,F"jelű betétlapot
is ki kell tölteni.

A betétlapot együtt kell kezelni a bevallási főlappa|' ezért ki kell tölteni a betétlap fej-
részét is, továbbá ezt az oldalt is (cégszeÍúen) alá kell írni!

l. Adóalany

Az adóaIany azonosítására szolgáló mező, az adózó nevét és adóazonosító sZámát (magánsze'
mély esetén adóazonosítójelét, szervezet esetén adószámá0 kell feltÜntetni.

ll. Alkalmazott adóalap-megosztá5 módszere

ltt kell jelölni az adóévben alkalmazott-adóalap megosztási módszert. A HtV. mellékletében
szerepló megosztá5i módszerek köZü| a tevékenységre leginkább jellemzó módszer alapján
lehet az adóaiapot megosztani' Az adóalap-me9osztás módszere tehát nem a Vállalkozás
választásának függvényel Az ]., pont Vagy a 2' pont Vagy a 3. pont melletti négyzetbe lehet
X et tenni, feltéVe, hogy az adóalap-megosztásra az a leginkább jellemzó, az alábbi korlátok
fi9yelembeVételével:
. Annakazadózónak,amelynekazadóévetmegelózóadóéViadóalapja(idóarányosan)meg-

haladta a 100 millió Ft-ot' csak és kizáÍólag a HtV. melléklete 2'1 pontia szerinti (komplex)

megosztá5i módot lehet alkalmazni. EZért ezen adóZó csak a 3. pont melletti né9yzetbe te-
het X-et, figyelembe VéVe a köVetkezó pontokban foglaltakat is.

Abban az esetben, ha a vállalkozó tevékenységére a komplex megosztási mód a leginkább
jellemző, vagy ha ezt a módszert kell a vállalkozónak alkalmaznia, akkor az,,F"jelú betétlap
lll. pont 1 ', 2., 3', 4' sorajt egyaránt ki kell kitöltenj'
A Htv. mellékletének 2.2 pontjában szerepló villamos energia vagy földgáz egyeteme5 szol
gáltatónak, elosztói engedélyesnek, villamosenergia-kereskedónek, földgázkere5kedőnek a
4' pontnál léVó négyzetbe kell X-et tenni, esetükben ugyanis csak ez a módszer alkalmaz-
ható. Ekkor az egyetemes szolgáltatónak és az energiakereskedónek az,,F"jelŰ betétlap lll.
pont 5' és 6' sorait, elosztói hálózati engedélyesnek pedig az,,F" je|Ú betétlap lli. pont 7' és
8 sorait kell még kitölteni!
Az építóipari tevékenységet Vé92ó vállalkozó (összes árbevételének Ie9alább 75%-a épitő-
ipari tevékenységból ered) dönthet Úgy is, hogy nem az általános szabályok szerint osztja
meg az adó teljes alapját, hanem a HtV. melléklete 2'3 pontja szerinti specifikus megosztási
mód alapján' EZ a döntési lehetóség annak az építőipari tevékenységet Végzónek i5 nyitva
áll, melynek adóéVet megelóZó adóéVi árbevétele a ]o0 millió forintot meghaladja. llyen
irányú dontés esetén aZ 5' pont melletti négyzetbe kell X et írni.
E megosztási mód esetén a székhely szerinti, Valamint a HtV.52. s 3]. pont a) alpontja szerin-
ti telephelyek szerinti települé5ekre az adóalap 500/o-át a hagyományos módokon kell meg
osztani, az adóalap másik 50o/o-át Viszont aZ építóipari telje5ítmény arányában azon telepÜ-
lések köZött, melyek aZért Váltak telephellyé, mert az ott folytatott építóipari tevékenysé9
idótartama aZ adóéven belül a 1 80 napot meghaladta. Ekkor a székhely é5 a klasszikus te
Iephelyek szerinti telepÚlések esetén _ aZ,'F"jelű betétlap lll. pont 1. és 2' Vagy 3. és 4., Vagy
1 .,2',3., 4., sorajÍ kelI kitölteni, aZ építőipari tevékenység időtaÍtama miatt telephellyé Váló
települések esetén pedig aZ,,F"jelű betétlap lll. pont a 9. és 10' sorait kell még kitölteni!
A Vezeték nélküli táVközlé5i tevékenységet végzó vállalkozónak a 2014. évtől kezdődó
en az adóévi az adóalap 20olo-át a székhelye és HtV.52.5 31' pont a) alpontja szerinti'
telephelye(i) szerinti telepÜlés(ek) között kell megosztania, mé9pedig a HtV. melléklete sze-
rinti személyi jelIegú ráfordítás arányában (].'l '), eszközérték-arányosan (1 '2') vagy komplex



(2"l.) megosztási módszer alkalmazásáVal. Míg aZ adóalap (fennmaradó) B00/o-át továbbra
is a 201 4 éV elótti szabály szerint, azaz az ósszes elófizetóje és telepijlésen lévó előfizetók
arányában kell megosztania' Ezen vállalkozÓ az,,F"jelű betétlap l|. pont 'l., 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 kitölteniI

. A Vezetékes távközlési 5zol9áltatást nyú.jtó vállalkozó esetén csak a HtV. melléklete 2.4'2
pontja szerinti me9osztási mód alkalmazható. EzéÍt ezen adóZó csak e helyre tehet X-et. Ek-
koÍ az,,F"jelú betétlap lll. pont 1 3' és 1 4' sorait kell kitölteni! Ha vi5zont a Vezetékes táVközlési
szolgáltatá5t nyú'itó Vezeték né|küli táVközlési szolgáltatá5t i5 nyú.jt, akkor az,,F"jelLj betétlap
lll' 5or 15. és ']6.sorait i5 ki kell tölteni'

lll' Megosztá5
Ha az adózó a személyi jelle9ű ráfordítás szerinti adóalap-megosztá5t alkalmazza, akkor az 'l 

' és
2. sorokat kell kitölteni. Amennyiben az eszkózérték-arányos megosztási módszert alkalmazza
úgy 3. és a 4. sorokat kell kitö|teni. Ha a Vállalkozá5 a komplex megoldási módszert alkalmazza
abban az esetben aZ 'I -4. sorok mindegyikét ki kell tölteni.
A Vezetékes táVköZlési tevékenységet végzó vállalkozásnak a vállalkozási szintÚ adóalap 200/o a

esetében aZ ] ' és 2. sorokat Vagy a 3. és 4. sorokat Vagy 1 _4. sorokat, míg a Vállalkozási szintű
adóalap (fennmaradÓ) 80%-a esetében a 1'] ' é5 1 2' sorokat kell kitöltenie'
1. sor: ltt kell feltüntetni a HtV' mellékletének 1.']. pontja alapján számított (Vállalkozás szjntű)
személyi jellegű ráfordítás összegét, azaz a személyi jellegű ráfoÍdítás arányában történó adó_
alap-m€9osztás Vetíté5i alapját.
2. soÍ: Ebben a sorban kell szerepeltetni a személyi jellegú ráfordítással arányos megosztási
módszer alkalmazása során az adott (5zékhely, telephely szerinti) településen felmerÜlt (oda
jutó) személyi jellegű ráfordítás összegét'
3. sor: ltt kell feltüntetni a HtV. mellékletének 1.2' pontja alapján sZámított, a székhely, telep-
hely szerinti teleptjlésre jutó ö5sze5 e5zközérték összegét, azaz az eszkózarányos adóaIap-meg_
osztás Vetíté5j alapját.
4. sor: Ebben a sorban kell szerepeltetni az adott (sZékhely, telephely szerinti) telepÚlésen fel-
merült (oda jUtó) eszközérték összegét.
5. sor: E sorba kell írni aZ egyetemes 5Zolgáltató, Villamosenergia-, vagy földgázkereskedó ese-
tén a Villamo5 energia Vagy fóldgáZ Végsó fogyasztók részére torténo éÍtékesítéséból szárma
zó összes sZámviteli tórVény szerinti nettó árbevételét, azaz ezen adózói körben a megosztás
Vetítési alapját.
ó.sor:EbbenasorbankellfeltÜntetniazegyeteme55zolgáltató,Villamosenergia vagyföldgáz-
kereskedó esetén a Villamos ener9ia Va9y föld9áz Vé9só fogyasztók részére történő értékesí

téséból származó' aZ önkormányzat illetékességi területére jutó, azaz a telepÜlésen lévó vé9só
fogyasztóktól származó, sZámviteli törVény szerinti nettó árbevéteIt'
7.50r: ltt kell rogzíteni a villamosenergia-elosztóhálózati engedélye5 é5 fdldgázelosztói enge
délyes esetén az összes Végsó fogyasztónak továbbított Vil lamo5 energia Vagy fóldgáz mennyi-
sé9ét, Vagyis ebben az adózói körben a megosztás Vetíté5i alapját.
8.5or: EZ a sor szolgál a Villamo5energia-elosztóhálózati engedélyes és földgázelosztói enge_
dé|yes esetén aZ ónkormányzat illetékessé9i területén léVó végsó fogyasztónak továbbított
villamos energia vagy földgáz mennyiségének feltÜntetésére.
9. sor: Építőipari tevékenysé9et vé9zó esetén'ha a rá Vonatkozó specifikus megosztási módot
választja ebben a sorban a vállalkozás egészének szintjén képzódó építóipari teljesítmény
(építőipaÍi tevékenységból eredő nettó árbevétel, Valamint az adóév utolsó napján fennálló,
építóipari tevékenysé99el összefü99ésben készletre Vett befejezetlen termelés, félkésZ termék,
késztermék értékének e9yÜttes összege) értékét kell feltijntetni.
l 0. sor: Ebbe a sorba az építóipari tevékenységet Végzónek a 9' sorban jelolt osszegból azt a
részt kell beírni, amelyik az adott települé5re jut'
11. sor; A Vezeték nélküli táVkózlési tevékenysé9et Végzó VálIalkozó esetén aZ utóla9 fizetett
díjú szolgáltatást igénybe vevó előfizetók adóéV elsó napján érvényes számát kell ebbe a
sorba beírni.
t 2. soÍ: A 1 ] . sorban feltüntetett elófiZetószá mból ebbe a sorban azoknak az elófrZetóknek a
számát kell beírni, akiknek a számlázási címÚk az adóév elsó napján az adott telepi]lésen ta
lálható'
13. sor: A Vezetékes táVközlé5i szo!9áltatást nyú.itó e5etén az adóév elsó napján szol9áltatá5t
igénybevevők számlázási címe alapján azon05ított 5zolgáltatási helyek (az összes 5Zol9áltatási
hely) számát kell itt feltűntetni |ha az adózó egy címen tóbb Vezetékes szolgáltatást is nyújt,
akkor is csak egy szolgáltatá5i helynek minósül)'
l 4. soÍ: A 'l 3. sorban szereplő 5zolgáltatási hely számból a vezetékes szolgáltatást igénybe VeVő
sZámláZási címe alapján az adóév első napján az adott telepÜlésen léVó szo19áltatási helyek
számát kell megadni.
l5. soÍ: Ezt a sort annak a Vezetékes táVközlési szolgá|tatónak kell kitolteni, amelyik Vezeték
nélkűli táVközlési szolgáltatást is nyÚjt, de a Vezeték nélkÜli táVköZlési tevékenységből 52ár-
mazó nettó árbevétele az osszes árbevétel 750lo át nem éri el. ltt kell szerepeltetnie az utólag
fizetett díjú Vezeték nélküli táVközlési szolgáltatást aZ adóéV elsó napján igénybe VeVó összes
elófizetó számát.
t6. son A 'l 5, sorban szerepló számadatból azt aZ e|ófrzetőszámot kell itt feltüntetni, amelyik -
az e| őfi zető számlázá si címe a la pjá n az adott te le pÜ lésre jut

KlTÖLTÉSl ÚTMUTATÓ A,,G" JELÚ BETÉTLAPHoz

A,,G''jelű betétlapon a túlfizetésekről és a fennálló köztartozásokról kell nyilatkozni aZ adó-
zóknak'

A betétlapot együtt kell kezelni a bevallási fólappal' ezért ki kell tölteni a betétlap Íej-
részét is, továbbá ezt az oldalt is (cé9szerűen) alá kell írni!

A,,G"jelú betétlapot kizárólag abban aZ e5etben kell kitólteni aZ adózónak, ha túlfiZetése Vagy
fennálló köztartozása van.

ll. Nyilatkozat

ltt kell nyilatkozni az adózónak a túlfrzetés összegéíól _ ha a fólap ]7' soÍában szerepló adó
összege (nyilVántaÍtása szerint) kisebb, mint a 20]4, éVben kezdódött adóévre korábban meg
fizetettadóelólegésadóeló|eq kieqészítés,valaminta20']5 benkezdódőadóévelsőfélévében

bevallott és fizetett adóelóleg ö55Zege -, a túlfizetés elszámolásáról az e9yes pontok melletti
négyzetbe va ló jelöléssel'
A túIfizetés osszege felhasználható a késóbb esedékes lparűzésiadó fizetésre, más adóban vagy
má5 adóható5ágnál fennálló köZtartozás kiegyenlítésére, illetőleg az adózó kérheti a tÚlfrzetés
Visszatérítését i5'

AZ adóható5ág a túlfizetés összeqét csak akkor térítheti Vi5sza, ha aZ adóZónak nincs aZ adóha-
tóságnál nyilvántartott adók módjára behajtandó köZtartozása'
Rendelkezés hiányában az adóhatósá9 a túlfiZetés összegét a később esedékes adóra számolja
el.

lll, Má5 adónemben, adóhatósá9nál nyilvántartott lejárt esedékességű köztaÍtozásía
átvezetendő ósszegek

Ebben a pontban kell nyilatkozni a má5 adóhatóságnál nyilvántartott köztartozés ősszegé.ő|,
megjelólve a kóztartozást nyilvántaÍtó szervet, a köztartozás fajtáját, összegét és azt a bank-
52ámlaszámot, ahoVá a kóztartozást eredetileg kel]ett Volna meqfizetni.

KlTöLTÉsl ÚTMUTATÓ A,,H" JELÚ BETÉTLAPHoz

A,,H"jelú betétlap az önelIenórzési pótlék bevallására 5Zolgál.

A betétlapot együtt kell kezelni a bevallási főlappal, ezéÍt ki kell tölteni a betétlap fej-
részét is, továbbá ezt az oldalt i5 (cé9szerűen) alá kell írni!

A ,,H" jelű betétlapot minden olyan esetben ki kell tóltenie az adózónak, amikor - az adózás
rend.iéról sZó|ó törVény alapján - korábban megállapított és bevallott adóalapját, adóját utólag
önellenórzéssel akár terhére, akár javára helyesbíti. Abban az esetben, ha a helyesbítés aZ
adózó javára 5Zolgál, akkor értelemszerÚen a nyomtatvány utolsó két rovatában ,,az onellen-
óÍzési pótlék alapja', illetve az önel lenórzési pótlék összege" - nem szerepeltet adatot'


