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Az eladott6ruk beszerz6si6rt6ke6sa kiizvetitett szolgdltatdsok
6rt6kefigyelembevehet6
egyiittestisszege,
kapcsoltvdllalkoz6sad6alapja
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I. Addalany: a Htv. 39. S (6) bekezddse szerinti kapcsolt v{.'llalkoz6s tagja LJ
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II. A Htv. 39. S (6) bekezd6sdnekhat6lya al6 nem tartoz6 villalkozds eset6n
1.Eladottriruk beszerzdsi
6rtdke(el6bd)<isszesen
2. Kdzvetitettszolgdltatrisok
6rt6ketisszesen
3.Az 1.ds2. sorb6la Htv.39.g (7) bekezddse
szerintiexport6rbevdtelhez
kapcsol6d6elibd
6sk<izvetitettszolgriltatdsok
drt6ke.(500M Ft-ot meg nem halad6 nett6 drbevdtelii
vrillalkoz6nak nem kell kitdltenil)
4.Az 1.sorb6la Htv.39.S (7) bekezddse
gy6gyszerek
szerintiktizfinanszirozdsban
rdszesi.il6
(500 M Ft-ot meg nem halad6 nett6 rirbevdtelil
drtdkesitdsdhez
kapcsol6d6e16b6.
vrillalkoz6nak nem kell kitiiltenil)
5.Az 1.sorb6la Htv.39.S (7) bekezddse
szerinti ftildgdzpiacidsvillamosenergia-piaci
iigyletek
elsziimoldsa6rdek6benviisdrolt6stovdbbdrt6kesftett,
a sziimvitelr6lsz6l6 tdrvdnyszerinti
eladottiiruk beszerz6si
6rtdkek6ntelsziimoltftildgiiz6svillamosenergiabeszerzdsi
6rtdke.
(500 M Ft-ot meg nem halad6 nett6 6rbev6telii villalkoz6nak nem kell kitiilteni!)
6.A Htv.39.S (a) ds(5) bekezddse
alapjdn(sdvosan)megdllapitott,levonhat6el6bddsk6zvetitett
szolgilltatdsok6rtdkeegy0ttesrisszege(500 M Ft-ot meg nem halad6 nett6 rirbev6telrii
vdllalkoz6nak nem kell kitdltenil)
7. Figyelembevehet6elibd 6sa ktizvetitettszolg6ltatdsokdrtdkdnekegyiittesdsszege
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500MFtnett6 rirbev6tehiad6z6eset6n:(1.+2.),500MFt
felettinett66rbevdteleset6n:
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1.A kapcsoltvilllalkoziisad6alanyokdszes nett6drbevdtele
2. Kapcsoltvdllalkoziisad6alanyokriltal figyelembe vehet6iisszesanyagkiiltsdg,alvrlllalkoz6i
teljesitdsekdrt6ke,alapkutatiis,
alkalmazottkutat6s,kis6rleti fejlesztds
ad66vbenelszdmolt
kiizvetlen k<iltsdge
3. Kapcsoltvelakoziis ad6alanyok<isszes
eladottdruk beszerzdsi
6rtdke
4. Kapcsoltvilllalkozdsad6alanyokdsszesk<izvetitettszolgdltatrisok
6rtdke
5.A 3. 6s4. sorb6la Htv.39.S (7) bekezd6se
szerinti exportiirbevdtelhez
kapcsol6d6iisszeseliib6
6sktizvetitett szolgrlltat6sokdrtdke
6.A 3. sorb6la Htv.39.S (7) bekezddse
szerintikiizfinanszirozdsban
r6szesiil6gy6gyszerek
6rtdkesitds6hez
kapcsol6d6e16bd
7. A 3. sorb6la Htv.39.S (7) bekezddse
szerinti fdldg6zpiacidsvillamosenergia-piaci
iigyletek
elszilmoliisa
6rdek6benvdsiirolt6stovdbbdrt6kesitett,
a szdmvitelr6lsz6l6t6rvdnyszerinti
eladott6ruk beszerzdsi
6rtdkekdntelszilmoltffjldgiiz6svillamosenergiabeszerz€si
drtdke
8. A kapcsoltviillalkozilsokn6la Htv.39.S (a)-(5) bekezddse
alapjrin(srivosan)meg{llapitott,
levonhat6eldbd6s ktizvetitettszolgdltatesok
drtdkeegyiittei dsszege
9. Kapcsoltv6llalkozrlstagjai6ltal dsszesen
figyelembevehet6eladottilruk beszerz6si
drtdkdnek
(5.+6.+7.+8.)
dsa k<izvetitettszolgdltatdsok
drtdkdnekegyiittes<isszege
(1.-2.-9.)
10.Kapcsoltvdllalkozdsok
pozitiv el6jelii kiikinbrizete(ad6a1ap)
dsszesitett
ll.Azad6alanyrajut6vrillalkoziisiszintriad6alap
[,,E"jehibet6tlapIII./l0.sorx(,,A'vagy
II/1.sor /,,E"jeliibetdtlapIII./I.sor)l
,,B"vagy,,C"vagy,,D"jekibetdtlap

I 1

n-t-tn-t-l
[t-lTl-r.]

n-[rtl-t.t

[T-rT-l
helys69

C,0243-30012013. r. sz. - Patria
Nvomda
zrr

6v

h6

nap

azad6z6vagyk5pvisel6je (meghatalmazottja)aLiirrisa

,,F"jelii bet6tlap
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iinkormdnyzat illet6kess6gi tertilet6n folytatott
rilland6jellegtiipariiz6sitev6kenys6g
utdni ad6kiitelezetts6gr6l
sz6l6helyi ipariiz6siad6bevalldshoz
A vrillalkozdsiszinttiad6alapmegosztfsa
I. Ad6alanv
1. Ad6alanyneve(c6gneve):
2. Ad6azonosit6 iele:
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Ad6szdma:

II. Azalkalmazott
addalap-megosztds
m6dszere

f],
"
| | t, )zemeln
ralorortassat
aranyos
leilegu

n^-,

Ll 5.A Htv,3.szrlmd
melldklet
2.3pontja
szerinti
megoszt6s

LJ l. ISZK0ZeneK-aranyos

Ll 6.A Htv.3.szfunri
melldHet
2.4.1pontjaszerintimegosztds

L_J3.A Htv.3,szrlmri
melldklet
2.1pontjaszerintimegosztiis

L--l7.A Htv.3.szfuilimelldklet
2.4.2pontjaszerintimegoszt6s

L-l 4,A Htv.3.sztimri
melldklet
2.2pontjaszerintimegosztds
IIL Megosztris
- aHtv.melliklete
1.A vrlllalkozis
6ltalazadddvben
szerintjellegiiriiforditils
figyelembe
veend6
osszes
szemdlyi
iiszege
2.Az 1.sorb6lazonkormiinizat
illetdkesdgi
teriiletdn
foglalkoztatottak
utdnazad6ivben
- aHtv.melliklete
szerint- figyelembe
riiforditilsiiszege
veend6
szemdlyijellegf
3.A villalkozrlsnak
azad6dvben
aszdkhely,
telephely
szerinti
telepiildsekhez
tartoz6
- aHtv.melldklete
szerinti- ijsszes
eszkiizdrtdk
iisszege
4.A 3.sorb6lazonkorndnlzat
illet6kesdgi
figyelembe
teriiletdn
- aHtv.melldklete
veend6
szerinti- eszkdzdrtdk
osszege
5.Egyetemes
szolgfltat6,
villamosenergiavagyfoldgdzkeresked6
villarnos
energia
vagyfoldg6z
vdgs6
fogyaszt6k
rdszdre
tortdn6drtdkesitdsb6l
sziirmazd
osszes
szdmviteli
torvdnyszerintinett6drbevdtele
6.Az5.sorb6lazegyetemes
szolg6ltat6,
villamosenergiavagyftldgdzkeresked6
villamos
energia
vagyfoldg6z
vdgs6
fogyaszt6k
rdszdre
tiirtdn6drtdkesitdsb6l
szdrmaz6,
aziinkormiinlzat
jut6,szdmviteli
illetdkesdgi
teriiletdre
tiirvdnyszerintinett6ilrbevdtele
7.Villanosenergia-eloszt6h6l6zati
engedelyes
dsfoldgizelovt6i
engedelyes
esetdn
azrisszes
vdgs6
fogyaszt6nak
tovibbitott
villamos
energia
vagyfoldg6z
mennyisige
8.A 7.sorb6l
avillamosenergia-elosztdhdldzati
dngedelyes
dsloldgdzeloszt6i
engedelyes
esetdn
azbnkormdnyzat
illetdkessigi
teriiletin
ldv6vdgs6
fogyaszt6nak
tovrlbbitott
villamos
vagyfoldgizmennyisdge
energia
(Htv.52.g 24.pont)sz6rmazd,
9.Azdpit6ipari
tevdkenysdgb6l
tbffdnyszerintiirtdkesitds
sz&nviteli
nett66rbevdtele
dsazad6dv
utols6napjdn
fenn6ll6,
dpitdipari
tevdkenysiggel
iiszeftiggdsben
kdszletre
vettbefejezetlen
termelis,
felk6sz
termik,kdsztermdk
drtdke
egyiittes
iiszege
g
(3)
[0.A 9.sorb6lazonkormilnyzat
illetdkessigi
teriiletinaHtv.37.
bekezdis
szerint
jut6osszeg
letrejdtttelepheb4'e
I 1.A vezetdk
nilkiiLlitrlvkiizldsi
tevikenysdget
vigz6villalkoz6
tdvktizldsi
szolgrlltatti$
igdnybe
vev6el6fizet6inek
sziima
12.A 11,sorb6lazonkorm6ryzat
illetdkessdgi
teriiletdn
talilhat6,szilrnliizilsi
cimszerinti
vezetdk
ndlkiilitdvkiizldsi
tevdkenysdget
igdnybe
vev6el6fizet6k
sziima
13.A vezetdkes
t6vktizlesi
tevikenysdget
vigz6vrillalkoz6
vezetdkes
tivkiizldsitevikenlndg
szolgrfltatdsi
helyeinek
szdrna
14.A 13.sorbdlaztjnkorrninlzat
illetdkesdgi
teriiletdn
talllhat6
vezetdkes
szolgdltatrisi
helyeinek
szdma
15.A vezetdkes
tiivkrizlesi
tevdkenysdget
vdgz6
vdllalkoz6
vezetdk
ndlkiilj
tdvktizldsi
szolgriltatd$
igdnybe
vevci
el6fizet6inek
sz6ma
16.A 15.sorb6lazonkormiinyzat
illetdkessdgi
teriiletdn
talllhat6sz6mliizilsi
cirnszerinti
vezetdk
ndlktilittlvkiizldsi
tevdkenysdget
igdnybe
vev6d6fizet6k
szrirna
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KlroLTEsl
urmurRr6A 20r3.EvgeN
xezo6odrrno6EvrALTANDO
JEllrcUrplRUzEsl
revEreruysEc
urAu rpRRUzEsl
RoOsevRLlAsl
rrryomrRrvANyHoz
AzrpARUzEst
AD6eevnLLAs
eer{yUJTAsARA
KoTrrezrrrrxr6nr
Ezta bevallitsi
nyomtatvdnyt
azoknakkellbenyrijtaniuk,
akik/amelyek
az ipariiz6siadri
alany5nak min6siilnek 6s a sz6khetyiilg tetephelyiik szerinti telepiil6si tinkormSnyzataz ipariiz6siad6t bevezette.
Az ipartz6siad6 alanyiinaktekintend6ka gazdasSgitev6kenys6getsaj6t nev6ben6s
kock6zatdra
haszonszerz6s
c6ljdb6l,iizletszerrien
v6926
. egyes- v6llalkozdsi
tev6kenys6get
v6926- magSnszem6lyek,
. jogi szem6lyek,
ide6rtvea felsziimol5s
vagyv6gelsz5molds
alattl6v6jogi szem6lyeket is,
. az egy6ni c6gek,az egy6bszervezetek
(kOztekkt.,bt.),ide6rtvea felszdmolds
vagy
v6gelszdmolds
alatt l6v6egy6bszervezeteket
is.

a folyamatosanvagy megszakit6sokkal
v6gzett e tev6kenys6gek
id6tartamaad66ven
beliila 6 h6napot(180 napot)meghaladja.
A bevalliist az ad6ziisrendj6r6l sz6l6tiirv6nyben, illetve a Htv-ben meghatiirozott
id6pontig az ipar(z6si ad6t m(kiidtet6, sz6khely,telephely szerinti telepail6siinkorminyzati ad6hat6siighozkell beny(jtani!
A BEVATLASINYOMTATVANY
EGYESSORAI
l. A bevalliisjellege

Az ad6z6srendj616lsz6l6torv6nytObbf6leesetbenir el6 bevalldsbenyfjtdsi
k6telezetts€get.A bevalliisi
nyomtatv6ny
jelleg6tkellmegjeegyes(1-1 1.) pontjaibana bevallds
lolni.
1. EVESBEVATLAS
mellettindgyzetbeX-etkelltenni,ha a viillalkozdst
a teljes2013.
1990.6viC.t6rv6ny(atov6bbiakban:
Htv.)alapjiina kovetkez6
magdnszem6lyek
min6- ad66vbenipar(z6siad6kdtelezetts6g
terhelte,toviibbd akkor is, ha az iparfiz6siad6(vSllalkoz6nak):
sUlnekipar(z6siad6alanynak
kotelezetts6ga 2013.ad66v kozbenkeletkezett(6v kozbenvezettebe az ad6t az onkorm6nyzatvagy az adoz66v kozbenkezdtetev6kenys6g6t)
6s az ad6kiitelezetts6g
. az egy6niv5llalkoz6r6l6s az egy6nic6gr6lsz6l6torv6nyszerintiegy6ni viillalkoz6i
fenniillt2013. december31-6n is.Hateljes6vbenfenndlltazad6k6telezetts6g,
akkora
nyilviintart.isban szerepl6 mag6nszem6ly,az emlitett nyilv5ntart6sban
rogzitett ll. pontbana,,Bevallott
id6szak"
sorban2013.janu6r1. napt6l2013.december31-ig tertev6kenys6ge(i)
tekintet6ben
azzal,hogynemmin6s0legy6niviillalkoz6nak
aza ma- jed6 id6szakotkellbeirni,ha azad6kdtelezetts6g
6v kozbenkeletkezett,
akkorazad6kog6nszem6ly,
aki
telezettsdg
kezd6napjiit6l2013.december31-igterjed6id6szakot
kellbefrni.p6lddul:
aa.)azingatlan-b6rbead6si,
ha a viillafkozis2013.mSjus1-6nl€tesitetta telepUl6sen
telephelyet,
vagy azad6taz
ob) a sz6llitshely-szolgiiltatdsi
tev6kenys6gfolytatiisdnakr6szletesfelt6teleir6l6s a
dnkormiinyzat
ett6lazid6pontt6lkezd6d6en
vezettebe,akkora bevalldsi
id6szak
2013.
sz6lliishely-ilzemeltet6si
enged6lykiad5siinak
rendj616l
sz6l6kormSnyrendelet mSjus1-t6l 2013.december31-ig tart.Evkozbenkezd6vdllalkoz6
eset6na l. 5. pontban
szerintiegy6bszdlliishely-szolg6ltatdsi
isjelolni kell e tdnyt.A bevallSstaz ad66vet kiivet6 6v iitiidik h6nap utols6 napj6ig
tev6kenys6g6b6l
sz6rmaz6bevdtel6reaz dniill6 tev6kenys6gb6l
(napt6ri6vvelazonostizleti6vesad626nak
szdrmaz6jovemdjus3j -ig)kell beny(jtani!
delemre,vagya t6teles6tal6nyad6ziisra
vonatkoz6rendelkez6sek
alkalmazdsiit Azonad6z6kn5l,
amelyeka szSmviteli
torv6nyalapjiina naptiiri6vt6lelt6r6tizleti6vet
vSlasztja,
kizAr6laga v.ilasztottrendelkez6sek
szerintiad6zdsim6d alapjilulszol- vSlasztottak,
azad66vutols6napjiitkovet6150.naponkellaz6vesbevalliistbenyfjtani.
g5l6bev6telei
tekintet6ben
Ezta t6nyta 4. pontbanisjelolnikell.A bevallSsi
id6szakebbenazesetben6rtelemsze. a kiizjegyz6 a k6zjegyz6kr6lsz6l6torv6nybenmeghat6rozotttevdkenys6ge
tekinte- riienazad66v(tizleti6v)els66sutols6napjakcizottiid6szakotjelenti,
amely12 h6napra
t6ben (kiv6ve,amennyibene tev6kenys696t
kozjegyz6iirodatagjak6ntfolytatja);
terjed ki, kiv6veaz 5tt6r6s6v6t.Ezut6bbi esetbenaz ad66vels6napjaaz iitt6r6snapjii. az iinii116bir6siigi v6glehajt6 a bir6siigiv6grehajt6s16l
sz6l6tOrv6nybenmeghatd- val,azutols6napjapediga viilasztottm6rlegfordu16-nappal
egyezikmeg,
rozotttev6kenys6ge
tekintet6ben(kiv6ve,amennyibene tev6kenys6g6t
v6grehajt6i 2.,,ZARO"BEVALLAS
alatt6rtenikel!az ad6z6srendj6r6lsz6l62003.6viXCil.t6rv6ny
irodatagjak6ntfolytatja);
(3),
(6),
(1
33.5
illetve 2) bekezd6s6ben
foglalteseteket,
valaminta helyiad6specifikumd. azegy6niszabadalmiiigyviv6 a szabadalmi
iigyviv6kr6l
sz6l6t6rv6nybenmegha- b6l ad6d6ancsakaz adotttelepul6sszintj6nmegsziin6ad6kdtelezetts6g
eseteit6s az
t6rozotttev6kenys6ge
tekintet6ben;
egyszer(sitett
ad6alap-megSllapitds
vdltoz6sa
miattisajetoseseteket.
Bevalliist
kellbe. az iigyv6d az Ugyv6dekr5l
sz6l6tdrv6nybenmeghatdrozotttev6kenys6ge
tekintet6- nyUjtani,
haazad6z6Stalakul,
vagyfelszilmoli4siit,
v6gelsziimolSsiit
rendelt6k
el,vagyaz
ben (kiv6ve,amennyibene tev6kenys6g6t
iigyv6diirodatagjak6ntvagyalkalmazott egy6niviillalkoz6tev6kenys6g6t
szt-inetelteti,
vagyad6kotelestev6kenys6gdt
az ad6z6
tigyv6dk6ntfolytatja);
megsztinteti,tov6bbdaz ad6zdsrendje16lsz616torv6nybenfoglalt egy6besetekben6s
. a szolgiiltat6 iillatorvosi tev6kcnys6ggyakorlSs5ra
jogosit6 igazolv6nnyal
rendel- a lll.7-14.pontokszerintiesetekben.
A zd16bevall6s
beny0jt6sdnak
ok6ta lll.pontban,
kez6magiinszem6ly
e tev6kenys6ge
tekintet6ben;
a megfelel6kockdban
kelljel6lni.A ll. pontbanmeg kelljel6lniaztaz id6szakot,
amely. A szem6lyijovedelemad6r6lsz6l6torv6nyszerintimez6gazdasdgi6stermel6,felre a bevalldsvonatkozik.A bevallSsbenytijtiis6nak id6pontj6ra az ad6zis rcndj6t6l
t6ve, hogyaz6stermel6itev6kenys6gb6l
szdrmaz6bevdteleaz ad66vbena 600 OOO szril6tiirv6ny 33. S (4)-(6),illetve (12) bekezd6sbenfoglaltalg illetve az,,iiltalSnos',
Ft-ot meghaladja.
szabiily(ad66vetkdvet66v dtddikh6naputols6napja)6s a Htv.39/A.S-ban6s a 3918.
5-banfoglaltszab5lyok
az ir6nyadriak,
Az ad6alanytazontelepi]l6seken
terheli6lland6jelleg( ipar(z6sitev6kenys6g
utdni Abban az esetben,ha az ad6z6ad6k6telezetts6ge
egy adott onkormdnyzatillet6kesad6kotelezetts6g,
igy bevalliisbenyrijtSsi
k6telezetts6g,
ahol sz6khelye,illet6leg tes6gitertilet6naz6rtszfinikmeg,mert sz6khely6t
mdstelepril6sre
iithelyezivagyteleplephelyetaliilhat6.A sz6khely6s a telephelyazonositdsa
kapcsdna Htv.rendelkez6- hely6tmegsziinteti,de miis telepiil6sekenaz ad6kiitelezetts6gtovdbbra is fenniill,
seib5lkellkiindulni.
akkoraz ad66vbenfenniil16ad6k6telezetts6g
id6tartamd16l
sz6l6bevall5stcsakaz
Sz6khelynektekintend6belfoldiszervezet
(alapit6okirat- ad66vetk6vet66v ot6dik h6nap utols6napj6ig(naptilri6wel azonosiizleti 6vesad626
eset6ben
azalapszab;ilyban
(bir6s5ginyilvdntartSsban),
ban),a c6gbejegyz6sben
az egy6niv5llalkoz6
eset6benaz eset6naz ad66vetkdvet66v miijus31-ig)kellbeny(jtani,kiv6ve,ha m6ga sz6khely-5tegy6nivSllalkoz6k
nyilv6ntartdsiiban
ekk6ntfeltiintetetthely,a ma95nszem6lyek
ese- helyez6s,
telephely-megsziintet6s
6v6benaz ad6z6mesokb6lz516bevalliis-benyfjtdt6benazSlland6lak6hely.
A k0lfdldisz6khely(viillalkozds
magyarorszdgi
fi6ktelepe
vo- s6rakotelezett.Ebbenazesetbenaz 6vesbevallSs6s a zdr6bevall5smelletti n6gyzetbe
natkozdsdban
a sz6khely
alatta c6gbejegyz6sben
a fi6ktelephelyek6nt
megjelolthelyet is egyariintX-etkell tenni,a ll. pontbanpedigazad66vbena telepUl6sen
fenn6ll6ad6kell6rteni.
kdtelezetts6g
id6tartamit is meg kelljeltilni.A ilt.pont alattpedigktilonkelljeleznia
- fUggetlen0l
Telephelynekmin6sr-il
az ad6alanyolyan6lland6Uzletil6tesitm6nye
(lll.7.pont),telephelymegsziintetds
a
sz6khely6thelyez6s
(ilt.8.pont)t€ny6t.
-,ahol16szben
haszndlatjogcim6t6l
vagyeg6szbenipar(26sitev6kenys69et
folytat,azzal, Annaka viillalkoz6nak,
aki az egyszeliisitett viillalkoz6i ad6 (eva)alanya 6s az iparhogya telephelykifejez6s
(z6si ad6ban az eva-alanyokravonatkoz6 egyszeriisitett ad6alap megiillapitiist
mag6banfogla|jakiildntisen
a gydrat,az tizemet,a m(helyt,a
raktSrt,a bdnyiit,a k5olai vagyfoldgdzkutat,a vizkutat,a sz6ler6m(vet(sz6lkereket),
az vSlasztotta,de 6v kozbenaz eva alanyisdgamegsziint,az ad66vels6 napjdt6laz eva
irod6t,a fi6kot,a k6pviseletet,
a term6fdldet,a hasznositott(b6rbevagy lizingbeadott) alanyis5g
(melyetjelolni
utols6napjiiigterjed6id6szakr6l
kella il. pontban)6vkcizibeingatlant,az ellenszolgiiltat5s
fej6benig6nybevehet6kozutat,vasfti piily6t.
vall6stkellbeny(jtaniaazeva-bevallSs
benyfjtiisdval
egyidej(leg.
llyenesetben- ha az
Telephely
a villamosenergid16l
sz6l6t0rv6nyszerintiegyetemes
szolgdltat6,
villamos- ipariiz6si
ad6alanyisiig
egy6bk6ntnemsz(nikmeg- a l. 1.sor6s2.sormellettin6gyzbtenergia-keresked5
6svillamosenergia-eloszt6hiil6zati
enged6lyes,
toviibbiia foldg6zel- be,tovdbb6a lll.9.sormellettin6gyzetbe
isX-etkelltenni.
liitds16lsz6l6tOrv6nyszerintikoztizemiszolg6ltat6,
fdldgiizkeresked6
6sfoldgdzeloszt6i Haa vSllalkoz6
6v kdzbenvSlikakisad6z6viillalkozrikt6telesad6j6nak{kata)alanydenged6lyes
eset6nazondnkorm6nyzat
illet6kess6gi
terLllete,
aholvillamosenergiavagy vd €s az ipariiz6siad6bana t€teles ad6alap szerinti megiillapitiist viilasztja,akkoraz
foldgdz6rt6kesit6se,
illetvea villamosenergiavagyfold962elosztiisaa v6gs6fogyasa6, ad66vels6napjdt6l,a kata-alanyisdg
kezd6napjdtmegel6z6napigsziimitottid6szakr6l
a v6gs6felhaszndl6
r6sz6re
tOrt6nik,
felt6ve,hogya fdldgdz,villamosenergia6rt6kesi- (2616)
bevallSst
kellbeny(jtaniaz Sltaliinos
szab6lyok
szerint,az ad66vetkovetkez6
6v
t6s6b6l,elosztiisdb6lered6 5rbev6telaz ad6alanyosszesdrbev6tel6nek75olo-5t
meg- miijus31-ig,ebbenel kellsziimolnia tort 6vi ad6kotelezetts6ggel.
Ebbenaz esetbena
haladja.
lll.11.sorbankella z516bevallSs
benyfjtSsanak
okiitjelolni.
A vezet6kn6lkUlitiivkdzl6sitev6kenys6getv6gz6 v6llalkoz6(az a vSllalkoz6,melynek Abban az esetben,ha az ipar0z6siad6t t6telesad6alapszerintfizet6 viillalkoz6katanett6Srbev6tele
legalSbb
7570-ban
aTEAOR'o8
61.2sziim(vezet6kn6lkUlit6vkozl6si
tealanyisiga b;irmelyok miatt megsziinil$vagy egy6ni viillalkoz6k6nt tev6kenys6g6t
v6kenys6gb6l
ered)eset6ntelephelyazad66vels6napjaszerinti6llapotalapjdnaz ut6- sziinetelteti, akkora megszfin6s,
illetvea sz0netel6skezd5h6napjSnakutols6 napj6t
lag fizetett dijo tiivk6zl6siszolgdltatdstig6nybevev6 el6fizet6szitml6z6si
cime szerint ktivet615 naponbeltilkellbevalldst
benyijtani,s a kata-alanyisdg
id6szakiiban
fenniil16
azonositotttelepUl6s.
Vezet6kes
tdvkdzl6siszolgiiltat6eset6ntelephelynekaz el6fizet6 ad6kdtelezetts6ggel
elsziimolni.
Ebbena bevallSsban
kell kiszdmitani
a kata-alanyisSg
szdmAra
ny0jtott(vonalas)
szolg6ltat6s
helyeszerintitelep0l6smin6siil.Haa tiivk<jzl6si id6szakiinakad6jiit, kell teljesitenia fenn5l16ad6fizet6sikotelezettsegetvagy lehet
szolg6ltat6egyszerrenyfjt vezet6kn6lkrili6s vezet6kestiivkdzl6siszolg6ltatiistis, ak- visszaig6nyelni
jut6 ad6ndlmagasabb
az id6szakra
dsszegfi,
miir befizetettad6t.Ha a
kor a telephelymeghatdrozdsa
- nem kata-alank6nt
- tovdbbrais folytatja(nem sziinikmeg
soriinmindk6tszempontot(vezet6kn6lkijlit6vkozl6si v5llalkoz6tev6kenys6g6t
szolg6ltatitseset6naz el6fizet6cime,illetvevezet6kestiivkozl6siszolgeltat6seset6na
vagytev6kenys6g6t
nem szunetelteti),
akkora lll. 12.sorbankUlonkelljel<ilnia (2516)
szol96ltatiisny0jtSs
helye)figyelembekell venni.T6vkozl6si
szolg6ltatdsnak
min6sUl, bevallSs
beny(jtiisdnak
ok6t.
ha a viillalkoz6
6sszesnett6 ;irbev6tel6nek
legalSbb7570-a
t6vkozl6si
tev6kenys6gb6l Amennyiben
a kata-alany
a 2013.6vbenaziparfz6siad6bant6telesad6alapszerintad6(TEAoR'08
61) szdrmazik.
zottes2014.janu5r15-igbenyfjtottnyilarkozat6val
(viiltozdsbejelent6s6ben)
20i 4.6vt6l
Telephelynek
sz6mita TEAOR
szerinti6pit6iparitev6kenys6g
folytatiisdnak,
megsziintetteat6telesad6alapszerintiad6zdsSt-felt6ve,
illet6legterhogyad6bevall6sbenyijt6siira
m6szetier6fo116s
feltSrds5nak,
-, akkora 2013.ad66vre6ves6szdr6bevalliist
kutatiisiinakhelyeszerintitelepiil6seg6sze,felt6ve,hogy jogosultvagykdtelezett
kellbeny0jtani.

'1.6s
szerep16bet6tlapok
Ebbenaz esetbencsakaz l.
2. sorbakellX-ettenni.A lll. 15.sorbanpedigbe kell lV. Beval16sban
irnia,hogy,,Kata-alanyk6nt
m6dvSltoz6sai'
ad6meg6llapitAsi
A bevalliis
teljess6g6lapoktartoznak.
nyomtatv6nyhoz
kiilonboz6kieg6szit6
b5rmely A bevallSsi
kiva-alanyisiiga
Haa kisvSllalatiad6 (kiva)alanyiinakmin6sUl6vSllalkoz6
- ki kelltOltemegfelel6en
lapokatis- tev6kenys6gjelleg6nek
v6laszt- heza vonatkoz6
kieg6szit6
fennSll6id6szakSra
ok miattmegsziinil(akkorcsaka kiva-alanyis5g
ad66vben
Ezekkiizill
tartalmazzdk.
terjed6lapoka nett6iirbev6tellevezet6s6t
Ebbenaz eset- ni. Az,,N'-161,,D"-ig
vonatkoz6egyszer(sitett
ad6alap-megSllapitast.
hatjaa kiva-alanyokra
m69pediga beszdmol6-keszit6s-<sakegyet - a v6llalkoziisrairiinyad6 betdtlapot - kell kitiilteni 6sbenytjtani azad6ben6vkiizibevalliistkellbeny(jtaniezenid6szakr6l,
(a kiva-alanyis6g
Az,,A"-t6l,,D'aigterjed6kieg6szit6lapokegyik6t sem kell kitiilteni a ktire nyitva6ll6 hatSrnapig
megsz0n6s6vel,
mint m6rlegfordul6-nappal hat6s6ghoz.
egyidej(leg(a bevallSsi vetkez6 - rd vonatkoz6 - egyszeriisitett ipar(z6si ad6alap-megiillapitiistvelaszt6!
on6l16Uzleti6v v6gz6dik).
A v6llalkoz6bevalldsbenyrijtdssal
jovedelemad616l
sz6l6torv6nyszerintiiitalSnyad6z6nak,
ad6alanyisdg a) szem6lyi
nyomtatvdnyon)
kaitelesel6leget is bevallani,m6gpediga kisviillalati
utols6napjaigterjed6 b) eva-alanynak,
megsz(n6s6t
kovet6napt6laz azt kovet6ad66vels6f6l6v6nek
(Azad66vh6tral6v6r6sz6r6l
szabSlyoknak
meg- c) kata-alanynak,
id6szakra.
szolobevallSst
az 6ltaldnos
ad6alanynak.
megsz(n6se d) kisviillalati
A kivaalanyisdg
felel6en,
azad66vetkovet66v mdjus31-ig kellteljesiteni.)
eseten,
e t6nyta lll.13. pontbankelljelolni.
szabitlyokszeaz6ltaliinos
kellkitolteni,akildamelyek
a 2013. Az,,A'jefii lapotazonad6z6knak
A lll. 15.sorbanannakaz ad6z6nakkellX-ettennie,aki/amelykata-alanyk6nt
amely
ad6alany,
ldetartozikmindeniparfiz6si
iillapitjameg az rint iillapiu6kmeg nett6 erbeveteluket.
ad66vreaz Sltaldnos
szab5lyok
szerintvagynett66rbev6tel800/o-5ban
p6nzugyivdllalkozSsnak,
viillalbefektet6si
biztosit6nak,
a116l
nyilatkozott,
hogy nem min6sUlhitelint6zetnek,
15-ig(vdltoz6sbejelent6si
nyomtatvdnyon)
ad6t6s2014.januilr
Ki kell tiilteni az,,N'jel( lapotannak az ad6alanynakis, akinek/amelynek
a 2014.ad66vt6ltdtelesad6alapszerintifizetimegaz ipar(z6siad6t,toviibbea napt5ri koz6snak.
azad66vbena 8 milli6forintotnemhaladjameg6sazad6alapegyszezdr6beval- nett6drbev6tele
a naptdri6vre.Ebbenazesetbena speciSlis
6vt6lelt6r6rizleti6vr6lvisszat6r
r(sitett,a nett6 iirbev6tel 80%-iibanva16megiillapitisat viilasztja,ftiggetlentilatt6l,
lesiokotis be kellirni.
vagya
kata-alanynak
eva-alanynak,
Szja.tv.szerintiiitalSnyad6z6nak,
3. ELOTARSASAGI
BEVALLAST
a jogel6d n6lkiil alakul6 gazdasiigitarsas6gnak, hogyesetlegesen
minrisi...
ad6alanydnak
kozhasznftdrsas6gnak kisv6llalati
erd6birtokossiigi
tdrsulatnak,
egyesiil6snek,
szdvetkezetnek,
vSlaszipar(z6siad6alap-meg6llapit6st
A ll. pontban Nemkell ezt a lapot kitolteniazegyszerfisitett
id6szakalattiv5llalkozdsi
tev6kenys6g16l.
kellbeny[jtani,az el6tSrsas6gi
ha a
sz6l6t6rv6nyszerintiiita16nyad6z6knak,
az el6t5rsas59il6tforma alatti ad6kiitelezettsdg idStartamiit kell megjelailni.Az t6k koziil:a) a szemelyijovedelemad616l
b) azonevaalanyokalkalmazzdk;
egyszeri.isitett
ad6alap-megiillapitSst
tdrsasSgi,
tersulatiszerz6d6- r5jukvonatkoz6
el6tdrsasiigi
id6szaknak
a jogel6dn6lkUlalaku16
szervezet
vdllalkoz6i
ad6alapjuk
500/o-5ban
6llapitjilkmeg ad6jukat;c)
fogla16siinak nak,akikaz egyszeriisitett
ellenjegyz6s6nek,
illet6legkozokiratba
se (alapit6okirata,alapszabSlya)
d) azonkisv5lakikt6telesad6alapszerintiad6zdstv6lasztottak,
k6relemjoger6sel- azonkata-alanyoknak,
vagy a c6gbejegyz6si
napjit6l a c6gjegyz6kbeval6 bejegyz6s6nek,
ad6 1,2-szeres6ben
iillapitjiikmeg ipar(z6si
amelyeka kisv6llalati
napjdigterjed6id6tartam lalatiad6alanyoknak,
vagya c6gbejegyz6si
eljiirilsmegszuntet6s6nek
utasitdsSnak,
ad6alapjukat.
min6sUl.
sz6l6torv6nysze6s p6nztigyivSllalkoz5sokr6l
tor- A,,B"jelii bet6tlapota hitelint6zetekr6l
A bevallSst
ezenesetbenaddigaz id6pontigkell benydjtaniameddiga szemviteli
(jellemz6en
kellkitolteni.
6spenz0gyivSllalkoziisoknak
id6szakutols6napjdt rintihitelint6zeteknek
v6nyalapjSna beszdmol6
k6szithet6,
az el6tdrsasdgi
kellkitdlteni.
k6relm6tjoger6senelutasitott6kvagy azt A,,C"jelfibet6tlapota biztosit6knak
kdvet690 naponbeltjl).Ha az el6t6rsasdg
A,,D"jel( lapota befektet6si
kellkitolteni.
vdllalkozdsoknak
visszavonja,
akkoraz l. 3.sorban6sa lll.6.sorbanis X-etkelltenni.
kellkit6lteni,amelyekeladott6rukbeszera vSllalkoz5soknak
4. A naptdri 6vt6l elt6r6 rizleti 6vet v6laszt6ad6z6,ezen min6s6g6tjelzi a rovatban, Az ,,E"jelt lapotazoknak
6rt6kecimenkivenjdkcsokkentenia nett6
t6ny6tisfel kelltuntetni. z6si6rt6ke6s/vagykozvetitettszolgSltatdsok
amellett,hogyaz 1.vagy2. sorbanaz6vesvagyzdr6bevalliis
- kezd6v6llalkoz6
sor5n.Nem kell kitiilteni az,,E" ielii
ezt a t6nyt Srbev6telta helyi ipar(z6siad6alapkisz6mitSsa
5. Az 6v kozben- akiirjogel6dn6lktjl,ak6ra telepiil6sen
velaszt6
ad6alanynak.
jelzi,amellett,hogyaz 1.vagy2.sorbanaz6vesvagy lapot bdrmely,egyszer(sitett
ad6alap-megilllapit6st
azebbena rovatbanl6v6kock6ban
kell kitiilteni,anosszeftigg6sben
Az ,,F' jelfi kieg6szit6lapot az ad6alap-megoszt5ssal
z516bevallSs
t6ny6tisfel kellti.intetni.
rendelkezikazazadonak,aki sz6khely6n
telephellyel
kiviil legal5bbegy telepul6sen
6. A naptdri6vt6l elt616iizleti6vetviilaszt6ad6z6esetdbenaz6tt6r6s6veegy ad66v,de
kotelezett.
az alap megosztAsra
mint 12 h6nap.Ennekt6ny6titt kelljelolni.(Emellett
annakhosszamindigkevesebb
jelleg6tazl. 1. rovatbanisjelillnikell.A beval15si
kellkitolteni,akiknekt(lfizet6sevagyfenndll6
id6szakniil A ,,G"jelii lapotazoknakaz ad6z6knak
6vesbevallds
benyijt6senak
koztartoz6sa
van.A ,,G"jelii kieg6szit6lap a t(lfizet6sr6l sz6ki nyilatkozat t6tel6re6s
pedigaziitt6r6sid6szakdt
mint on6ll6ad66vetkellfeltuntetni.)
megnevez6s6re
szolg6l.
jovedelemad616l
fennilll6koztartozSsok
mez6gazdasdgi
6ster- mdsad6hat6s6gniil
sz6l6torv6nybenmeghatArozott
7. A szem6lyi
a kordbbiad6A,,H"jelfi bet6tlapotazoknak
kellkolteniiik,
akik/amelyek
azad6z6knak
v6llalkoz6nak
min6siil- ezta t6nytebbena
mel6- amennyiben
a Htv.alkalmazdsiiban
- az ad6zAsrendj616lsz616torv6nyalapj5n- ut6jelzi,azzal,hogy az 1.vagy2. sorbanaz6vesvagyz516bevalliis 6vremiir beny(jtott ad6bevalliisukat
rovatbanl6v6kockiiban
lag<!nellen6rz6ssel
helyesbiteni
kiviinjdk.
t6ny6tisfel kellttintetni.
folytat,term66pit6iparitev6kenys6get
8. Ebbena rovatbankelljelezni,ha a v6llalkoz6
v6gzetttev6- V. Azonosit6 adatok
szetier6forrdstt6r fel vagy kutat,a folyamatosanvagy megszakitdsokkal
6s ez6rta tev6kenys6g
kenys6gid6tartamaa naptdri6vbena 180 napotmeghaladja
kellkit6lteni.
szuks6ges
adatokat6rtelemszeriien
min6siil,amellett,hogyaz 1. vagy2.sorbanaz6vesvagy Az ad6z6azonosit6shoz
v6gz6s6nek
helyetelephelynek
z616bevall6s
t6ny6tisfel kelltiintetni.
9. Abbanaz esetben,ha a kataalanyaa helyiipar(z6siad6banaz ad6alapt6telesosz- Vl. Az ad6 alapjiinak egyszeriisiteftmeghatSrozisi m6djiit v6laszt6knyilatkozata
az ipariizasiad6alapf6szabdly6t6l
szegbenval6 (egyszer(sitett)meg5llapitiisdtvdlasztja,akkorf6szabiilyszerint- bizo- Az egyszer(sitettiparfz6si ad6alap-megiillapit5s
hogy
elt6r6,egyszer(bbad6alap-megiillapftiistjelent.Tekintve,
kiitelezetts6gnem terheli.Bevalliistkell [Htv.39.9(1)bekezd6s]
nyosesetekt6leltekintve- bevallSsbenyrijtiisi
e116l
az ad6alanya f5szabSlyhoz
k6pestm6sm6dontOrt6nikazad6alap-megSllapitSs,
benyfjtaniIHtv.39l8.5(6)bek.]
azonbanezenad6alanynak
- a kata-alanyis6g
(a megsz(n6sh6napjdtk0vet6 naknyilatkoznia
kell.
megszfin6se
esetdna kataid6saakd16l
h6nap 15. napj6ig),a tev6kenys6gsziineteltet6se
eset6naz ad66v1.napj6t6la szijnem6djilvalaz al;ibbiad6z6k6l(asziinetel6s
kezd5h6napjdnak
utols6napj6t Azipartzlsi ad6 alapjiinakegyszerfisitettmeghatSrozdsi
napigterjed6id6szakra
tel6stmegel626
kdvet6 15 napon beliil),tov5bb6,ha az ad66vbena kata-alanyad6fizet6sikdtelezett- hetneka 2013.ad66vben:
jovedelemad6
villtdrv6nyszerintidtaldnyad6z6
tobb a) a 2013.teljesad66vbena szem6lyi
6sa v6llalkoz6
keres6k6ptelens6g
miatt)sztinetelt
s6ge(pl.30 napotmeghalad6
lalkoz6,
id6szakdrafizetniekellett
ipar(z6siad6t fizetett,mint amennyitaz ad6kotelezetts6g
b) azegyszer(sitettviillalkoz6iad6 alanya,
volna.
- a kata-alany
vdllalkozisok
t6telesad6jiinakalanya,
a telepiil6- c) a kisad6z6
miattitorv6nyiad6alap-mentess6get,
a foglalkoztat6snovel6s
-kedvezm6nytkivSn d) azonegy6bipar0z6si
az ad66vben
a nett6 drbev6tele
ad6alany,
akinek/amelynek
si onkorm6nyzatdltal rendeletbenbiztositottad6mentess6get,
- 12 h6napn6lrovidebbad66veset6nnapiar5nyosltdssal
id6ar5nyosan
szdmitva
ut6lagig6nybevennivagyaz 6pit6iparitev6kenysdgkapcsdnmegfizetett6talSnyad4
a 8 milli6Ft-ot nemhaladtameq,
csokkentenikiv6nja
illet6lega k6lts6gk6nt/r5fordftiisk6nt
elsziimolte-itdi osszeg6vel
kapcsol6d6ad6fizet6sikdtelezetts6g6t.(Ezekben e ) a k i s v d l l a l a tdi 6 a l a n y a .
azSlland6jelleg( tev6kenys6g6hez
'l
az esetekbena bevalliistaz ad66vetkdvet66v janu6r 5-ig kell benyijtani.)
jcivedelemad6
torv6nyszerinti
a szem6lyi
tdrsas6g16l
sz6l6tdrv6ny(Szit.tv.)szerintiszab6- Az a) esetbenaz ipar(zesiad6alaposszege
10, A szabdlyozottingatlanbefektet6si
jode legfeljebba szem6lyi
ingatlanbefektet6si6talSnyad6alap
ncivelt(1,2vel szorzott)6sszege,
2070-kal
lyozottingatlanbefektet6si
tiirsasdg,
a Szit.tv. szerintiszabiilyozott
szint(iparfz6si
A b) esetbena viillalkozdsi
e rovatbateszX-et,amellett,hogy vedelemad6
torv6nyszerintibev6tel80o/o-a.
valamintemlitettekprojekttiirsasdga
el6vdllalkoz6s,
ad6alapazevaalapj6nak
500/o-a.
A c)esetbena t6telesad6alapszerintiad626kata-alany
t6ny6tisfeltunteti.
az 1.vagy2.sorbanaz6vesvagyz516bevalles
2,5-2,5milli6forint.A d)
ipar(z6siad6alapja
illetvetelephelytelepUl6senk6nt
szdkhely,
I 1. Azonad6z6nakkelle rovatbaX-ettennie,aki/amelya kor5bbiad66vremiir benyii
- az ad6zitsrendj6r6lsz6l6tdrv6nyalapjdn- onellen6rz6ssel
(ut6- esetbenaz ipariiz6siad6alaposszegea nett6 Srbev6tel800/o-a
(0,8-calszorzottosszege).
totta ad6bevall6s6t
szorzott)
novelt(1,2-vel
200/o-kal
helyesbit6ad6z6nakaz ellen6rzott Az e) esetbenazad6 alapjaa kisviillalati
ad6alapjSnak
kivenja.A koriibbiad6bevallSsiit
lag)helyesbiteni
ad66vibevallSsinyomtatvdnyf6lapjiit 6s kapcsol6d6bet6tlapjaitaz (j adatokrafigye- 0sszege.
(nemcsaka v5ltoz6)sordtki kelltdltenie.Ebben Azegyszer(sitett
v5lasztdsakor
nemkellkitoltenia Vll.2-5.sorovalamennyi
relevdns
ad6alap-meghatiiroz6s
lemmel,a bevall6s
t6telesad6eva-alany,
6sv6g€t, kat,valaminta fentebbemlftetta)-c)6se)esetben(5tal5nyad6z6,
id6szakban"
kelljelolniazonad66vkezdet6t
azesetbena ll.r6szben
a,,Bevallott
kieg6szit6
ad6 alanyaeset6n)az,,A"6s,,E"jel6
alapszerintad6z6kata-alany,
kisviillalati
vonatkozik.
amelyrea helyesbit6s
a Vll.1.sordtsemkellkit6ltenie.
lapokat.A tetelesad6alapszerintiad626kata-alanynak
A Vll.1.sorbankellfeltiintetni:
ll. Bevalliisiid5szak
vSlaszt6
eset6naz6ta16nyad6
6taliinyad6z6
a) azegyszer(sitett
ad6alap-megellapitiist
azazazipar(z6si
1,2-vel
szorzott6sszeg6t,
alapj6t,
a Vll.6.sorbanpedigazdtal6nyad6
ltt kell jelolni azt az id6szakol,amelyrea bevall6svonatkozik,az l. pontban foglaltak
ad6alapj6t;
alapj6n.
b) az eva alanyaeset6naz eva alapjiita Vll. 6. sorbanpedig az eva-alapfel6t,azazaz
ipar(z6siad6alapj6t;
lll. A zdr6 bevall6sbeny[jtiisiinak oka
az 1. sort iiresen
c) az ipar(z6siad6bant6telesad6alapszerintad6z6kata-alanynak
(1.2.sor)benyfjtiisdnak
telephelyeutiin 2,5milli6
azl. pontkellhagynia,mig a Vll.6.sorbanszekhelye
6svalamennyi
A z516beval15s
okdtkelljelolnia megfelel6kockdban,
illet6kess6gi
forintot,illetve,ha valamelysz6khely,
telephelyszerinti6nkorm6nyzat
banemlitettekszerint.

teterrilet6naz ad6kotelezetts6ge
nem Slltfenn a teljes6vben(pl.telephelynyitds,
lephelymegszUntet6se,
sz6khely6thelyez6s
miatt),akkorazadotttelep[il6sesetdna
2,5milli6forintnaptdrinapokkala16nyos
r6sz6nek
megfelel6
egyilttesosszeget;
d) a nett6iirbev6tel807o-dban
val6egyszer(sitett
ad6alap-megSllapitdst
viilaszt6bdr
(kisz6mitott)
mely viillalkoz6
eset6naz,,A"jel(bet6tlaponlevezetett
nett66rbev6tel
osszeg6t,
a Vll.6. pont alattpediga nett6drbev6tel80o/o-5nak,
azazaz ad6alapnak
azosszeget,
e) az egyszer(sitett
ad6alap-megSllapitSst
a kisvSlv6laszt6kisvellalati
ad6 alany6nak
lalatiad6 alapjdnak
osszeg6t,
a Vll.6.sorbanpedigennekl,2-velszorzottosszeg6t,
azazazipar(z1siad6alapjdt.

7. sor:A viillalkoz6az'llala foglalkoztatottak
6ves6tlagosstatisztikai
Sllomdnyil6tsziimiinakel6z6ad66vhezk6pestbekovetkez6
novekm6nye
utdn 1 milli6forint/f6osszeggel csokkentheti
azipar(z6siad6alapjdt(pl.:haaz6vil6tszdmndvekm6ny
5,36f6,akkor
5,36x1000000Ft, azaz5360000Ft ad6alap-csokkent6s
vehet6ig6nybe).Az 6tlagos
statisztikai
l6tszdmot
HivatalUtmutat6az int6zm6nyi
munkaiigyi
a K6zpontiStatisztikai
k6rd6ivekitolt6s6hez
statisztika
c. kiadvdny2009.januilr 1. napjdn6rv6nyesszabiilyai
pontossaggal szdmitani.
szerintkell k6t tizedesjegy
Az ad66viiitlagosstatisztikai
dllomdnyil6tsz6mszilmitdsa
sordnfigyelmenkivUlkell hagyniazt,aki egy6bk6ntaz
.itlagosstatisztikai
tartozik,6m iillomdnyba
kerul6s6tkozvetlenUl
6llomdnyil6tszSmba
megel6z6en
a vdllalkoz6val
a t5rsasigiad616l6sazoszta16kad616l
sz6l6tclrv6nyszerint
kapcsoltv6llalkozdsnak
min6siil6v6llalkoziisnSl
tartozottaz dtlagosstatisztikai
ellom6nyi l6tsz6mba.
Vll. Az ad6 kisziimitisa
Nem vehet6ig6nybeaz ad6alap-mentess6g
olyanl6tsz5mb6vit6shez,
amely6llamitdmogat6sig6nybevetel6veljdtt
l6tre.Allamitiimogatiisnak
tekintend6a
felt6tele0j mun1. sor: ltt kellfeltiintetnia vdllalkozds
Alapb6lfoly6sitottolyantSmogatiis,
amelynek
eg6sz6nek
szintj6nk6pz6d6Htv.szerintinett6 NemzetiFoglalkoztatdsi
hol (melytele- kahelyl6tesit6se.
drbev6telosszegdt,
fUggetlenul
att6l,hogyaz ad6alanytev6kenys6g6t
pUl6sen,
ad66tlagosstatisztikai
6llomdnyil6tsziima
aze16z6
belfoldcin
vagykiilfoldon)v6gzi.A nett66rbev6telelemek
r6szletez6se
6sazok 8. sor Haazad66vbena vdllalkoz6
6rtelmez6se
iillomSnydhoz
k6pest5olo-ot
meghalad6mdrt6kbencsokken6sa
a vonatkoz6kieg6szit6
lapontalSlhat6.
A viillalkoz6si
szint(nett6iirbev6- 6v 6tlagosstatisztikai
akkoraz
az el6z6ad6€vbene jogcimenig6nybevett ad6alap-mentess6get,
telt a vonatkoz6kieg6szit6laponkelllevezetni.Ez6rtels6k6nta vonatkoz6 kieg6szit6 v6llalkoz6
ad66vetmegel6z6ad66vreig6nybevett ad6alap-mentess6g
osszeg6vel
az ad6alapot
lap 1. soriit, illetve az annak meghatSrozSsShoz
sziiks6gesalsorokat kell kitiilteni!
meg kellnovelni.
Az adott kieg6szit6 lapon szerepl6(kisziimitott, iisszegza)1. sol iisszeg6t kell itt
feltaintetni.
9. sor A mentess6ggel
korrigSltHtv.szerinti- vdllalkozisszintii- ad6alapsorbana
valaminta foglalAzegyszer(sitett
ad6alap-meg;illapitdst
viilaszt6
ezta sorta Vl.pontban foglalkoztat6s
utdnjii16ad6alap-mentess6g
osszegAvel
csdkkentett,
ad6alanyoknak
jel10
szint(
leirtakszerintkellkitolteni,azzal,hogyaz,,A"
csokkent6s6hez
kapcsol6d6
ad6alap-novekm6nnyel
noveltvSllalkozdsi
bet6tlapotcsakannaka viillalkoz5snak koztat6s
ad6alap6sszeg6t
kellittfeltUntetni.
Abbanaz esetben,ha a vSllalkoz6t
tobb
kellkitolteni,akineknett6iirbev6tele
azad66vben- 12 h6napnSlrovidebbad66vese- ipar[iz6si
- a 8 milli6forintotnem haladjameg6s onkorm6nyzat
ut5illet6kess6gi
teriilet6nterheliSlland6jelleg0ipar(z6sitev6kenys6g
t6n napiar6nyositdssal
szdmitvaid6arSnyosan
(sz6khely6n
(egyszer(sitetten)
telephelyet
tart fenn),
a nett6 6rbev6tel8070-6ban
az ipariiz6siad6 ni ad6kotelezetts6g
kivullegaldbbegy telepiil6sen
kivenjamegiillapitani
akkor ezt az iisszegetkell - az ad6alap-megosztSsrai16nyad6szabSlyokszerint alapj6t.
2. sor: ltt kellfelttintetnia vdllalkoziisi
szint(,levonhat6eladottiiruk beszerz6si
6rt6- megosztaniaz egyestelepiil6sekkozott.
k6nek(eldb6)6s a kdzvetitettszolgiiltatilsok6rt6k6nekegyiittesosszeg6t.A levonhat6 10. sor: ltt kell feltijntetni a 9. sorbanszerepl6 vSllalkozAsi
szint( ad6alap megoszjelfibet6tlaptartalmazza,ez6rlazLlevezet6s6Iaz,,E"
el65ll6- torv6nyiszabdlyok
szerinti- telepiil6siszintii ad6alaOsszeg
havanilyenjogcimenle- tiisa eredm6nyek6nt
m6dszert
azt a megoszt6si
vonhat6t6tel mindenk6ppki kell tolteni. A levonhat6t6tel magyariizatiit,az osszeg pot. A megoszt6st
a Htv.mellekleteszerintkellelv6gezni,
alkalmazva,
ami a tev6kenys6gre
6rintett
kiszdmftiisSt
az,,E"jel(laphozirt itmutat6 tartalmazza.
a legink;ibbjellemz6,illetvea megosztdssal
abbanazesetben,
0 forintad6alapr6sz
nemiillapithat6
meg.Term6szetesen
3. sor ltt kellfeltuntetniaz alv6llalkoz6i
teljesit6sek
6rt6k6t[Htv.52.S 32.pont].AlvSl- telepUl6sre
kotelezetts6g(sz6khelye
szerintitelelalkoz6iteljesit6sr6l
akkorlehetsz6,ha az ad6z6minda megbiz6val,
minda szSllit6val ha a viillalkoz6tnem terheliad6alap-megosztiisi
(alvSllalkoz6val)
kiv0l,mdsonkorm5nyzat
akkorazezen
is a PolgSri
Torv6nykonyv
szerz6- pUl6sen
illet6kess€gi
teriilet6nnincstelephelye),
szerinti- ir6sbank6tdtt- viillalkozdsi
osszegmegegyezik
a 9.sorbanszerepl6
osszegge..
d6seskapcsolatban
6ll,felt6ve,hogy az adott raforditdst
a v5llalkoz6
nem kozvetltett sorbanszerep16
a 2,5milli6Ftv6llalkoz6si
szint(ad6alapotmeg
szolgSltat5sk6nt
vagyel6b6k6nt
vagyanyagkolts6gk6nt
telje- 11. sor:Azonkormainyzat
rendelet6ben
szdmolta
el.Alvdllalkoz6i
meg (lehet,hogy
szdm6ra
ad6alap-mentess6get
fogalmazhat
sit6saza Ptk.szerintiviillalkozSsi
szerz6d6s
szolg6ltat6s
is,amelyet nemhalad6vSllalkozdsok
alapj6nig6nybevett
p6ldiiul1 milli6Ft-igj5r).ltt kellfeltijntetni
a vdllalkoz6
'ij 6pit6sf lakdsel66llitdsdhoz
csakkisebbad6alaposszegig,
hasznSl
fel,fuggetleniilatt6l,hogyaz ilyen a mentess6g
6sszeg6t,
amely az - iinkorlakdseladSsa
nemvSllalkozdsi,
hanemad;isv6teli
tort6nt.Ezenpontszerinti azon- azad66vbenig6nybevehet6- ad6alap-mentess6g
szerz6d6ssel
6rt6kkelazad6alany
akkorcsokkentheti
haazzala Htv.52.5 22.pont manyzat rendelete szerint - a telepiil6si ad6alap iisszeg6t csiikkenti.Ha az cinkora nett6itrbevetel6t,
nem
akkoritt osszeget
a) alpontjaszerintjogdijk6nt,
szabSlyt
nem iktatatottrendelet6be,
52.S 36.pont szerinteladottitrukbeszerz6si
6rt6kek6nt, mdnyzatilyenmentess6gi
52.S 37.pont szerintanyagkolts6gk6nt,
illetve52.S40.pont szerintkOzvetitett
szolg6l- kell,nemlehetjelolni.
A te12.sot'.EzabevallSsi
ad6koteles
ad6alapmegdllapitdsiira
szolgSl.
tat6sok6rt6kek6ntnett6 6rbev6tel6tnem csokkentette.
sora telepill6si
(11.
ad6alap(10. sor)osszeg6b6l
le kellvonniaz ad6mentes
ad6alaposszeg6t
4. sor:Ebbena sorbankellszerepeltetni
a v6llalkoz6si
szint0- nett66rbev6tel-csokken-lepUl6si
a szdm- sor).Abbanazesetbenhaa 11.sor iisszegeel6rivagy meghaladjaa 10. sor iisszeg6t,
t6 - anyagkolts6g
osszeg6t,
a Htv.52.5-5nak37.pontjaszerint.Azanyagkolts6g
kellirni.
vitelitorv6nyszerint(azad66vben)
egyezikmeg a szdmvi- akkor itt,,0"-t kell feltiintetni.Ekkora 13.sorba6sa 17.sorbaegyardnt,,0"
elsz6moltanyagkOlts6ggel
jut6 ad66sszeg6t
jovedelemad6
az
kellitt felti.intetni,
teli torv6nyhatiilyaal6tartoz6vellalkoz6k
torv6ny I 3, sor:Az ad6koteles
telepiil6si
ad6alapra
eset6ben.
A szem6lyi
onkormdnyzati
rendeletszerintiad66viad6m6rt6kalapulv6tel6ve,.
hatdlyaal5 tartoz6v6llalkoz6eset6na t6rgyevbenanyagbeszerz6sre
forditott kiaddsa
(ad6csijkkent6shelyiad6 rendelet6ben
ad6kedvezm6nyben
szdmviteli
tdrv6nyszerintivdsdroltanyagok(alap-,seg6d-,0zem-,f(t6anyag,tartal6k 14.sor:Az tinkorm5nyzat
(azad6kedveza 2,5milli6Ft ad6alapotmegnemhalad6vSllalkoz6kat
alkatrdsz,
egy 6venbeliil elhasznSl6d6
eszkozok,
berendez6sek)
tiirgy6vi ben)r6szesitheti
szerszdmok,
(0-1000/o
m6nytazad6o/o-5ban
rendelet,amelylehet
kdlts6g6tjelenti.Az egyszereskonywitelt vezet6vagy p6nzforgalminyilv5ntartSst
vekozdtt)fejezhetiki azonkormdnyzati
'100o/o
akdr
is).Az ad6t csiikkent6 kedvezm6nyosszeg6tkell feltiintetni.Haaz onkorzet6 ad626keset6bena t5rgy6vianyagbeszerz6sre
forditott kiadSstnovelnikella tiirgyilyenkedvezm6nyt
nemkelljel6lni.
nemiktatatottrendelet6be,
akkorittosszeget
6vi kifizetettleltiiri nyit6k6szlettel
6s csokkentenia t6rgy6vikifizetettlelt6rizii16k6szlet mdnyzat
jelleg( ipar[iz6szabSlyai
szerintazad66vbenaz ideiglenes
6rt6k6vel.
Az anyagk6lts6g
dsszeg6t
csokkenteni
v6gzettbe- 15, sor:A helyiad6torv6ny
kella sajdtvSllalkozdsban
aftny'ruhdz6shoz
felhaszn;ilt
6rtdk6vel, si tev6kenys6gut6n megfizetettad65taliinyosszeg6t- az ad6alap-megos^As
anyagok- anyagkolts6gk6nt
elszdmolt- bekertil6si
kimutatottad6
telephelyszerintionkormdnyzatokhoz
tovitbb6azzalaz6rt6kkel,
amellyelazad6alany
a Htv.52.5 32.pont szerintalvdllalkoz6i ban - le lehetvonnia szdkhely,
ha azad6z6ad66vben
vagy52. osszeg6b6l,
legfeljebb
azonbancsakannaknagysdgiiig.
P6ld6ul,
teljesit6sek
6rt6kek6nt,
52.S36.pont szerinteladott5rukbeszerz6si
6rt6kek6nt
eredmdnyek6nt
6rtdkek6ntnett6 Srbev6tel6tcsokkentette. 200000forintotfizetettki ad65taliinycim6n,az ad6alap-megosztas
5 40. pont szerintkozvetitettszolgiiltatdsok
szint( ad6alap20o/o-a,
akkotaz adott onkor5. sor:Ebbena sorbankellfeltuntetnia Htv.52.s-iinak
25.pontj5banszabelyozott
K+F pediga telepiil6siad6alapa vdllalkoz5si
azaz40000
visszautal mdnyzatniillevonhat6dsszegaz ad66vbenmegfizetettad6iitalAny20o/o-a,
elszdmolt
kozvetlenkdltsdg6t.
A Htv.ezenSrbev6tel-csokkent6
t6telkapcs6n
jut6 ad6iita16ny
meghaladja
a
osszege
a t6rsas6gi
6sazosztal6kad616l
sz6l6torv6nyre.
Eszerint
azalapkutatds,
alkalmazott
ku- forint.Abbanazesetben,ha az onkormdnyzatra
lehetfelti.intetni,
a telepUakkoritt csaka 13.sorbanszerepl6
osszeget
tat5s,kis6rletifejleszt6s
kolts6gea t6rsasdgi
ad616l6saz oszta16kad616l
sz6l61996.6vi 13.sordsszeg6t,
LXXXI.
kdrbenmegval6sftott l6srejut6 (kiszdmitott)ad66taldnyt6nyleges6sszeg6t(t5j6koztat6adatk6nt)pediga 18.
torv6ny(Taotv.)4. S-a32.pontjaszerintsaj6ttev6kenys6gi
sorbankellszereoeltetni.
K+Ftevdkenys6g
kozvetlen
kolts6ge.
6. sor: Eza sorszolgdla Htv.szerinti,
vellalkozSsi
szint( ipar(z6siad6alapmeg5llapit6- 16. sor: A helyiad6kr6lsz6l6torv6ny- 2013.jdlius1-j6velbeiktatott- 40/A.5 (1) bekez-.
az ad6szint( d6sb) pontjaalapjdna sz6khely,
illet6lega telephelyszerintionkormdnyzathoz
sdra,friggetlenula tev6kenys6g
v6gz6s6nek
hely6t6l.A Htv.szerintiv6llalkoziisi
annakosszegdig
terjed6en- levonhat6az ad6alany
ad6alapmeg6llapitds6hoz
kelllevonnia 2.sorban, 6vrefizetend6ad6b6l- legfeljebb
a 1.sor(nett6Srbev6tel)
osszeg6b6l
az aut6pdly6k,
aut6utak6s
t6telek Sltala rdforditask6nt,
kdlts6gk6nt
az ad66vbenelszSmolt,
a 3. sorban,a 4. sorban6s az 5. sorbanfeltuntetettnett6 drbev6tel-csokkent6
'1.
rjtdij)7,5olo-a.
fizetend6,
megtettfttal a16nyos
dij (atov6bbiakban:
egyuttesosszeg6t.Haa sor osszeg6tel6ri vagy meghaladjaa 2. sor,a 3. sor,a 4. sor, f6utakhaszniilat66rt
rSforditask6nt
kotelezett,
akkora k6lts6gk6nt,
6saz 5.sorsz6madatainak
egyiittesosszege,
akkorebbena sorban,,0"-tkell szerepeF Ha a v6llalkozisad6alap-megosztdsra
illetvetelephely(ek)
szerintionkormdnyzatokhoz
a sz6khely,
tetni. Ebbenaz esetbena 9. sorba,a 10.sorba,a 11.sorba6sa 12. sorba,13.sorba,14. elsz6molte-itdij7,50/o-61
fizetend6ipar(z6siad6b6la vdllalkoz6s
szintj6nk6pz6d6teuestorv6nyiad6alap6s a
sorbavalaminta 17.sorbaegyardnt,,oat
kellirni.
kimutatotttelepiil6siad6alapokar;lny5ban
6rintettonkormdnyzatokhoz
Abbanaz esetben,ha a vdllalkoz6nakaz,,E"jelii
kieg6szft6
lap lll. r6sz6tkell kitoltenie, megosztdssal
az ad6alap-megosztds
arilny6banvonhat6 le. Haaz
lll.11.sorban vonhatjale.Teh6taz e-ftdi 7,50/o-a
akkorezensor6rt6kea (az,,E"jel(
kieg6szit6
laplll.pontjaalattkiszdmitott)
szint(
e-tldij7,So/o-a
100 000forint,a telepiil6srepediga megosztdssordna v6llalkozasi
felttintetettosszeggelegyezikmeg!
jut, akkoritt I 0 000forintotkellfeltuntetni.Ebbena sorbantehdtaze-ftAz egyszer(sitett
torv6ny ad6alap10%o-a
ad6alap-megiillapft6st
vdlaszt6:a) szem6lyijovedelemad6
jut6 e-osszeg6t
kellszerepeltetni.
Abbanaz esetben,ha az
a telepul6sre
v5llalkoz6nak,
c) t6telesad6alapszerintad6z6 di17,5o/o-6nak
szerinti6taliinyad6z6
b) eva-alanynak,
telepiil6srejut6 r6szet6bb, mint a 13. sorbanszerepl6osszeg6sa 15.
kata-alanynak,
d) 8 milli6forintad66vi- 12 h6napniilrdvidebbad66veset6nnapiar6- e-itd(j 7,5o/o-6nak
nyositSssal
sz6mitvaa 8 milli6forint id6ar6nyosr6szdtel nem616- nett6 Srbev6teltmeg sorbanszerepl6osszegkiilonbozete,akkore sorbanlegfeljebbe kriltinbdzetosszeg6t
a sor6rt6k6ta Vl.pont- lehetfelttintetni.
nemhalad66rbev6tehi
vSllalkoz6nak,
e) kisv5llalati
ad6alanynak
Az
17. sot: Eza sor szolgSlaz ad66viiparfz6siad6fizet6sikotelezetts6gkisziimit6s5ra.
banemlitettekszerintkellkitolteni.
(13. sor)le kellvonniaz ad6osszeg6t
ktiad6alapra
vetitettad6osszeg6b6l
Haa kisad6z6
vdllalkozasok
t6telesad6j5nak
alanyaa helyiipar(z6siad6bant6telesad6- ad6kciteles
Abbanaz
kotelezett lonfdlejogcimekencs0kkent6teteleket(a 14-16.sorokegyuttesosszeg6t).
alapszerinti(egyszeriisitett)
ad6zdsim6dot viilasztott6s bevallesbenyojtdsra
a 13.sor
el6rivagymeghaladja
t6telekegyiittesosszege
vagy bevalldstnyojt be fl6sdl. 2. 6s 9. pontokhozirtakatl,akkoritt kellfeltiintetniaz esetben,haaz ad6tcs6kkent6
'l
osszeg6t,akkoritt,,oat kellfeltrintetni.
ad66viad6alapj6nak
0sszeg6t,
eset6ben
az -5. sorokatnemkellkitolteni.
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lA bevall6sinyomtatvdny mdr nem tartalmaz az ad66vi ad6 elsz6molSs6ravonatkoz6an
p6nzforgalmi adatokat (megfizetett el6leget, el6legkiegdszlt6s6sszeg6t).Tekintettel
arra, hogy ezen p6nzforgalmi adatok mind az ad6z6, mind az ad6hat6sdg nyilviintart6sdban rendelkez6sreSllnakll
18. sorban ltt kell feltiintetni az ideiglenesjelleg( ipar(z6si tev6kenys6gutSn az ad66vben t6nylegesen megfizetett ad6Staliiny 6nkormdnyzatra jut6 (arenyos) osszeg1t. Ez az
osszeg megegyezik a I 5. sorban feltrintetett dsszeggel,ha a 13. sorban felti]ntetett ad6
arra fedezetet biztosit. Ha nem, akkor anniil csak nagyobb osszeg szerepelhetebben a
sorban.
19. sor A ki.ilfoldon l6tesitett telephelyen vdgzett tev6kenys6gb6l szdrmaz6 ad6alap
nem esik ad6ziis alii. Ennek osszeg6tLigy kell meghatdrozni,hogy a ktilfbldon l6tesitett,
a Htv. fogalmainak megfelel6 telephelyet 0gy kell tekinteni, mint belfdldi telephelyet,
s erre a telephelyre is - a megosztdsi szabSlyokszerint - kell osztani ad6lapot. Az igy
megosztott, kiilfoldi telephelyre,telephelyekrejut6 ad6alapreszvonhat6 le a teljes ad6alaob6l.
20. sor ltt kell feltiintetni a v6llalkozds6ltal (2013. j0lius 1-j6t5l az ad66v v6g6ig) kolts6gk6nt, rdfordit5sk6ntelszSmolte-[tdi osszegenek7,5%-iit.
Vlll. Ad6e16leg bevalliisa
A helyi ipar(z6si ad6ban - hasonl6an a tSrsasSgiad6hoz - az ad6eloleget onad6zdssal
kell teljesiteni. Ez aztjelenti, hogy ebben a bevall5sban kell az ad6z6nak kiszdmitania
6s bevallania az el6legfizet6siid5szak k6t id6pontjiira az ad6el6leg osszeg6t.Az ad6el6leget is term6szetesenonad6zdssalkell megfizetni. Az igy bevallott el6leg minden
toviibbi int6zked6sn6lkiil v6grehajthat6.

1. El6legfizet6sid6szaka
Az el6legfizet6s
id6szaka
a napt6ri6wel egyez60zleti6vesad6z6keset6n2014.jflius
1-t6l2015.j[nius30-igtart,ebbenaz ad6z6ikorbenezt a k6t id6pontotkell beirniaz
id6szaka be1.sorba.A naptSri6vt6lelt6r6uzleti6vesad6z6keset6naz el6legfizet6si
a
val15s
beny0jt6s
h6napjdtkovet6mdsodikh6nap1. napjet6ltart 12 h6naponkereszttil,
12. h6naputols6napj6ig.Ezenad626knak
az igy meghatdrozott
id6pontokatkellbeirni
olel5t.
ezenso16ba.
id6szaka
tehdt12 h6napnyiid6szakot
a bevall6s
Az el6legfizetds
2. Els6el6legr6szletaz el6legfizet6siid6szakban
Az els5el6legfizet6s
id6szak3. h6napesed6kess6g6nek
a napjaaz ad6el6leg-fizet6si
jdnak15.napja,a naptSri6wel azonosrizleti6vesad6z6eset6n2014.szeptember
15.
Itt kelljelolniaz el5legfizet6s
napjdt6s az el6legosszeg6t.
Ebbea sorbaa Vll. 17. sorbanfeltr.intetett
osszeg6sa 2014.miircius15-6n(naptdri6vt6lelter6Uzleti6vesad6z6
(bevallott)
el6legosszeg
eset6nazad66vharmadikh6napjiinak
utols6napjiin)esed6kes
kiilonb0zet6t
kellirni.Ha2014.mercius15-6nnemkellettad6el6leget
fizetni,akkorezen
egyezikmeg.Ekk6nta 2014.6vben
sordsszege
a Vll.17.sorbanfelttintetettosszeggel
fizetettel6legosszeg
a 2013.ad66vrebevallottad6val(Vll.17.sor)egyezikmeg.
3. M.isodikel6legr6szletaz el6legfizet6si
id5szakban
A miisodikel6legr6szlet
id6szak
9.h6napj6nak
I 5.napja,a naptdri6wel
azel6legfizet6si
egyez6iizleti6vesad6z6eset6n2015.mdrcius15.Ezta napot kell beirniezenad6z6
is be kellvallani.A bevalland6
osszega
csoportesetdben,
amellett,hogyazad6el5leget
(a2013.6viad6)fele.
Vll.17.sorbanszerepl6
ad6osszeg

AZ,,A,,JELUBETETLAPHOz
KITdLTESI
UTMUTATO
tev6kenys6gfolytatdsdraalakultszervezetek(pl.:t6rsadalmiszervezet,egyhiiz,alapitvdny,kolts6gvet6siszervstb.)eset6bena vSllalkoziisi
tev6kenys6ggel
6sszef0gg6sben
realiz6ltSrbev6telosszeg6tkellfeltUntetni.A szem6lyijtivedelemad6 hatilya alii tar(term6k6rt6kesites,
t026 (magSnszem6ly)ad6alanyeset6bena tev6kenys6gv6926ssel
szolg6ltat5sny(jtiis)
kozvetlendsszefrigg6sben
kapott- iiltaldnosforgalmiad6 n6lkiili
- ellen6rt6k,
novelvea kompenzdci6s
elszimolt
feldrral6scsokkentve
azad6hat6sdggal
regisztr6ci6s
ad6 osszeg6vel,
felt6ve,hogy azt bev6telk6ntelszdmolta,tov5bbd azon
amelyeta sz6mvitel16l
kelleneelszabev6tellel,
sz6l6torv6nyalapj6negy6bbev6telk6nt
molni.(P6ld6ul
a t5rgyieszkoz6rt6kesit6s6b6l
sz;rmaz6bev6tel,
a kiil6nf6leagrertamogatdsokosszegenem tartozika nett6 Srbevdtelbe).
3. sor:A tdrsas6gi
ad616l6s azosztal6kad616l
sz616
tdrv6nyszerintjogdijnakmin6sUla
jognak,a know-howszabadalomnak,
a v6detteljiir6snak,
illewehason16
a v6djegynek,
jogft'
m(vekszerzSi
nak,az iizletititoknak,azirodalmi,a m(v6szetivagya tudom6nyos
jognaka haszniilata6ft,
vagy
nak,valaminta szerz6i)oggal szomsz6dos
felhaszndldsS6rt
a haszn6latjog66rt
kapottellen6rt6k.
Ebbea sorbanjogdibol sz6rmaz6,
drbev6telk6nt
A kieg6szit6 lapot egyiitt kell kezelni a bevall6sif6lappal, ez6rt ki kell tiilteni a kiellen6rt6k
elszSmolt
osszeg6t
kellbeirni.
eg6szit6lap fejr6sz6tis,toviibbS ezt az oldalt is ((6gszeriien)a16kell irni!
ert6kek6nt,illetveegy6brdfordi1. sor: Ebbena sorbankelllevezetni
a - viillalkozdsi
szint(- nett66rbev6telosszeg6t. 4. sor: Ebbea sorbakell beirniaz egy6bszolgiiltatasok
elszimoh-jdveddki ad6 osszeget.
A 2.sorbanszerepl6
osszegb6l
le kellvonni,a 3.sorban,a 4.sorban,a 5.sorban,valamint tSsokkozottkimutatott- az ad6hat6sdggal
5. sor: Ebbea sorbakell beirniaz egy6br6forditisokkoziift kimutatott,az ad6hat6sdga 6. sorokbanszerepl6osszeget.Ez a sor megegyezik a bevall6si f6lap 1. soriiban
gal elszdmolt
regisztrdci6s
ad6,energiaado6sszeg6t.
feltiintetend6 iisszeggel!
- felszoF
- 6rbev6telk6nt
elsziimoland6
2. sor: A szamviteli tiirv6ny hatilya ald tartoz6 ad6alanyokeset6benitt kell szere- 6, sor: Kulonjogszabiilyszerintfelszdmithat6
peltetnia szdmviteli
Ebbea
totv6ny72-75.5-5banszerepl6rendelkez6sek
alapjin meghat6- g5l5sidiat nemterheliipar(zesiad6,ezertazt le kellvonnia nett66rbev6telb6l.
A iellemz6ennem v5llalkozdsi sorbaa felszolgdl6si
dij iirbev6telk6nt
elsz6moh
Os?egetkellbeirni.
rozott- viillalkozdsi
szint0- nett6 6rbev6tel<isszeo6t.

Az ,X'jelii lapotazonad6z6knakkell kitolteni,akik/amelyek
szab6lyok
az 6lta16nos
szerintSllapg5kmeg nett6 6rbev6te[iket.ldetartozikminden ipar(z6si ad6alany,
p6nzUgyi
amelynem min6siilhitelint6zetnek,
viillalkozdsnak,
biztosit6nak,
befektet6si
nett6Srbev6tele
a 8 milli6
viillalkozdsnak,
ide6rtveazta v6llalkoziist
is,akinel(/amelynek
m6dj5t
forintotnem haladjameg 6s az ad6 alapj6nak
egyszeriisitett
megSllapit6siinak
vdlasztotta.
vdNemkell kitoltenieaz,,A"lelij bet6tlapotaz aldbbiegyszeri.isftett
ad6megellapitiist
laszt6knak:
jovedelemad616l
a) szem6lyi
sz6l6torv6nyszerinti6taliinyad6z6nak,
5llapitjameg
b) azoneva-alanynak,
akiaz egyszer(sitett
v6llalkoz6i
ad6alap50o/o-5ban
ad6jiit,
c) azonkata-alanynak,
akit6telesad6alapszerintiad6z6stvSlasztott,
d) a kisvSllalati
ad6alanynak.

KITOLTEsI
UTMUTAT6A,,B',JELOBETETLAPHoz
Az ,,8" jelii lapot azon ad6z6knakkell kitolteni,akik/amelyekhitelintdzetnelq vagy
p6nziigyiviillalkozdsnakmin6sUlnek.
A kieg6szit6 lapot egyiitt kell kezelni a bevallSsif6lappal, ez6rt ki kell tiilteni a kieg6szit6lap fejr6sz6t is,toviibbii ezt az oldalt is ((69szerfien)a16kell irni!
1, sor: Ebbena sorbankell osszesiteni
a 2-9. sorokbanszerepl6egyes- viillalkoz6si
oszszintU- nett6drbev6telelemek
tisszeg6t
oly m6don,hogya 2-7.sorokbanszerepl6
szegeket
dsszekelladni,majdabb6la 8. sor6s a 9. sor6sszeg6t
le kellvonni.Eza sor
megegyezika bevalliisif6lap 1. sor6banfeltiintetend6 iisszeggel!

2-9. sorok Az egyes sorok a v5llalkozisi szintri nett6 6rbev6telelemek kimutat6s6ra, a
v;illalkozdsi szint( nett6 drbevdtel levezetds€re szolg6lnak. A sorokat a sz6mviteli torv6ny
6s a hitelint6zetek, p6nzUgyi v5llalkoz6sok €ves besz6mol6keszit6si 6s konywezetesi kdKorm. rendelet szabdlyai, tovdbtelezetts6g6nek sajatossSgai16lsz61625O/2@O.(X11.24.)
b5 a 9. sor eset6ben a helyi ad6tOrveny 52.9 22. pont b) alpontja - p6nz0gyi lizingbe
adott eszkdz utSn elsz6molt elSbi teljes 6sszege nett6 Srbev6tel csokkent6 t6tel azzal,
hogy ezen osszeggel az ad6alap a Vll. 2 sorban mdr nem csokkenthet6 - alapjdn kell
meohat6rozni.

A,,c" JELOBETETLAPHoz
KIT6tTESIUTMUTATO
Az,,C"jelfi lapotazonad6z6knak
kellkit6lteni,akik/amelyek
biztosit6nakmin6sUlnek.
A kieg6szit6 lapot egyiitt kell kezelni a bevalliisi f6lappal, ez6rt ki kell tiilteni a kieg6szit6lap fejr6sz6t is,toviibbii ezt az oldalt is ((6gszeriien)a16kell irni!
1. sor:Ebbena sorbankellosszesiteni
a 2-8.sorokban
egyes- v6llalkoz6si
szinszerep16
t( - nett6drbev6telelemek
<isszeosszeg6t
oly m6don,hogya 2-7. sorokbanszerepl6
geket6sszekelladni,majdabb6la 8. sorosszeg6t
le kellvonni.Eza sor megegyezika
bevallisi f5lap 1. soriiban feltiintetend6 iisszeggel!

kimutatdsira,
2-8. sorok Az egyessoroka viillalkoz6si
szint0nett6 Srbev6telelemek
a vSllalkoz5si
szint( nett6 6rbevetellevezet6sere
szolg6lnak.
A sorokata szdmviteli
6s konyvvezet6sikotelezettseg6nek
t0rv6ny 6s a biztosft6k6vesbesz;imol6k6szit6si
(X11.24.)
alapjdnkell meghasaj;toss5gair6l
sz6lo19212000.
Korm.rendeletszab6lyai
tdrozni.

UTMUTATO
A,,D"JEtU BETETLAPHoz
KITOLTESI
Az ,,D" jelii lapot azonad6z6knakkell kitolteni,akildamelyekbefektettisiviillalkoziisnak min6sUlnek.
A kieg6szit6 lapot egyiitt kell kezelni a bevall6sif6lappal, ez6rt ki kell ttilteni a kieg6szit6lap fejr6sz6tis, tov6bbS ezt az oldalt is ((69szer(en) alii kell irni!
1.sor:Ebbena sorbankell6sszesiteni
egyes- vSllalkoz6si
szina 2-6.sorokban
szerep16
t( - nett66rbevdtelelemek
osszeg6t.Eza sor megegyezikabevall6sif6lap 1, sorSban
feltiintetend6 aisszeggel!

kimutatAsiira,
a
2-6. sorok Az egyessoroka viillalkozSsi
szint(nett6Srbev6teFelemek
vSllalkoz6si
szint( nett6 6rbev6tellevezet6s6re
szolgdlnak.
Az egyes50rokata sz6mviteli
torv6ny 6s a befektet6sivSllalkoz6k6vesbeszdmol6k6szit6si6s konywezet6sikotele(Xll.24.)Korm.rendeletszabSlyai
alapj6n
zettseg€nek
saj6toss6gai16l
sz6l6251/20OO.
kellmeohatdrozni.

KITOLTESI
UTMUTAT6Az,,E"JELUBETETtAPHoz
Ezta kieg6szit6
lapotmindenolyanv5llalkozdsnak
ki kelltOltenie,
amelyn6lvan eladott szerz6d6s
alapjdnez ut6bbiszdmdra
vSltozatlan
form6banad tovAbb,azaznem a sajdt
5ruk beszerz6si6rt6ke (eliib6)6s/vagy kiizvetitett szolgSltatiisok6rt6ke, Nem kell
teljesltm6ny6hez
hasznSlja
fel. Mindennekki kellt(nnie a szdmldziisb6l
is.(A kimen6
kitiiltenie ezt a lapotannaka v6llalkoz6nalc
- ha az sajdt6s kozvetitettszolgilltat6sokat
aki az iparriz6si
ad6banaz ad6alapegy- sz6mlSkban
is tartalmaz- kuldn kellfelszeriisit€tt ad6alap-megiillapitiisim6dj6t viilasztotta. Ek6t rdforditiiselemmel
csok- ttintetni a kozvetitettszolgdltat5smegnevez6s6t
6s ellen6rt6k6t,mely nem kell, hogy
kenthet6a nett6iirbev6tel
a helyiipar(z6siad6alapjiinak
kiszdmitiisa
sordn,azgnbana
azonoslegyena szolgiiltatiisbeszerz6si
iirdval.)
2013. ad66vt6l egyaittesiisszegiik csak korliitokkal vonhat6 le a nett6 iirbev6telA 3. sorbankellfeltiintetniaz 1. sorszerintiel5b66sa 2.sorszerintikbzvetitett
szolgiiltab6l. A korlStozdsl6nyege,hogy az drbev6telnagys6git6lfUgg6ene k6t nett6 erbev6- t6sok6rt6k6b6lazonr6forditdsr6szek
egyrittesosszeg6t,amelyekolyanterm6kek(5ruk,
teFcsokkent6
tdtelsdvosan
vonhat6le,min6lnagyobba nett6iirbev6tel
osszege,
ann5l sajiit el6Sllitds(term6kek),szolgiiltatdsok6rt6kesit6s6hez
kot6dnek,amelyekutiin a
kisebbiisszeggellehet csokkentenia nett6 Srbev6telt.Nem vonatkozik a korl6toziis szamvitel16l
sz6l6torv6nyszerintexport 5rbev6teltkell elsz6molni.Ezta sort nem kell
arra a v6llalkoziisra,amelynek nett6 6rbev€teleaz 5OOmilli6 forintot nem haladja
kitiilteni annak a viillalkoziisnak amelynek nettri 6rbev6teleaz 5OOmilliri forintot
meg 6s nem min6siil az l. pont szerinti 64elemben vett kapcsolt v6llalkoz6snak.
nem haladja meg.
A Htv.39.S-dnak(4)bekezd6seszerintaz (1) bekezd6sa) pontjaszerintinett6 6rbev6tel- A 4, sorbankellfeltiintetniaz 1.sorszerintieliib66rt6k6b6lazonr5forditSsr6szt,
amecsokkentSosszeggel(eladottdrukbeszerz6si
6rt6ke6s kozvetitettszol96ltatdsok
(tb-finansziroz6sban
6rt6ke) lyet a vallalkoz6k6zfinanszirozott
gy6gyszer6rt6kesit6r6szesri16)
- nett66rbev6tele
- az aliibbiakszerintcsok- s6velcisszefiigg6sben
a v5llalkoz6
osszeg6t6l
frigg6en,sdvosan
sz5molel. Ezta sort nem kell kitiilteni annak a v:illalkoziisnalc
kenthetinett6 iirbev6tel6t.A nett6 6rbev6tel
amelynek nett6 6rbev6teleaz 500 milli6 forintot nem haladja meg,
- 500milli6forintotmegnemhalad6tisszeg6b6l
jut6
aze s6vba
nett6iirbev6tel-cs6k- Az 5. sorban kell feltrintetni az 1. sorb6l az el5b6 azon rdforditiisr6sz6t,
amelyet az
kent6osszegeg6sze,
elszimol6h5zi
tev6kenys6get
vegz6 szeNezeta foldg5zpiaci
piaci
6s villamosenergia
- 500 milli6forintotmeghalad6,
de 20 milliSrdforintotmeg nem halad6dsszeg6b6l r.igyletek
elszdmol6sa
6rdek6benvds6rolt6s tovSbb6rt6kesitett,
a foldgdz6s villamos
jut6
aze sdvba
nett6 6rbev6telcsokkent66sszeg,de legfeljebbaze siivbajut6 nett6 energiakapcsdn
el6b6k6nt
szdmoltel.
6rbev6tel85%o-a,
A 6. sorban kellfeltrintetniazeldb66sa kozvet[tettszol96ltatasok
egyijttesosszegdnek
- 20 milliiirdforintotmeghalad6,
de 80 milliiirdforintotmeg nem halad6osszeg6b6l azt a r€sz6t,amelyeta Htv. 39. S (4)-(5)bekezd6seszerintiszdmitaseredm6nyek6ntiill
az e sdvbajut6 nett6 6rbev6telcsdkkent6osszeg,de legfeljebbaz e sdvbajut6 nett6 el5 (eza szdmadat
nemhaladhatja
megaz 1.6sa 2.sorszerintiadategyuttesosszeg6t).
iirbev6tel7570-a,
Ezta solt nem kell kitiilteni annak a v6llalkoz6snalcamelynek nett6 5rbev6teleaz
- 80 milliiirdforintot meghalad6osszeg6b6laze sSvbajut6 nett6 iirbev6tel-csokkent6 500 milli6
forintot nem haladja meg.
osszeg,de legfeljebbaz e s6vbajut6 nett6 Srbev6tel7oolo-a
A 7. sor szolgSlannakkimutatdsdra,
hogymekkoraaz az osszeg,
amellyelt6nylegesen
vonhat6le.
csokkenthet6a nett6 Srbev6teleliib6 6s kozvetitettszolgiiltat6sok
egyilttes6rt6kejogcimen.Haa v6llalkoziis
nett6Srbev6tele
az 500milli6forintotnem haladjameg,akkor
A Htv.39.5 (7)bekezd6se
6rtelm6ben- a f6szabSlyban
foglaltakt6lelt6r6en- az ad6- ez a soraz 1.6sa 2. sorbanfeltuntetettsziimadat
egyuttesosszeg6vel
egyezikmeg.Ha
alap meg6llapit6s6niil
azon5ruk,anyagoll szol95ltat6sok
6rt6kesit6s6vel
osszeftigg6s- nem,akkora 3.sorban,a 4.sorban,az5.sorban6sa 6.sorbanfeltijntetettsz6madatokat
ben elszemolteladott6ruk beszerz6si
6rt6k6nek6s kozvetitettszolg6ltatdsok
6rt6k6nek kelldsszeadni
6sitt belrni.
teljesosszegecsokkentia nett6 Srbev€telOsszeg6t,
amely6ruk,anyagok,szolgdltatiisok
6rt6kesft6seut6n az ad6alanya sz6mvitel16l
sz6l6tdrvdny szerintiexpolt6rt6kesit6s lll, A Htv. 39. S (6) bekezd6s6nekhatdlya a15tartoz6 kapcsoltv6llalkoz5seset6n
nett6 Srbev6tel6t vagy a kiizfinansziroz6sbanr6szesiil6 gy6gyszeleh mint aruk
kitiiltend6 bevallSsisorok
6rt6kes[t6seuten belfoldi 6rt6kesit6snett6 iirbev6tel6tszdmolel. Az elsz6mol6h6zi
tev6kenysdgetv6gz6szervezetn6l,
az 5ltala a foldg5zpiaci
6s villamosenergia-piaciAz l. pontbanemlitettfelt6teleknek
megfelel6
vSllalkoz6snak
a helyiipariiz6si
ad6alaptigyletekelsz6molSsa
6rdek6ben- vSsdrolt6s tovdbb6rt6kesftett,
a szdmvitelr6lsz6l6 jiit kiilcinsz6mitds
- kellmegdllapitaszerint- l6nyeg6ben
csoportszinten,
osszevontan
torv6nyszerintieladottSrukbeszerz6si
6rt6kek6nt
elsziimolt
foldgiiz6svillamosenergia nia,azzal,hogyazosszevont,
csoportszintiiadatokravonatkozikazeliib66sa kozvetitett
beszerz6si
6rt6keteljesosszegecsdkkentia nett6 6rbev6tel6sszeg6t.
szolgiiltatesok
6rt6kenett6 drbev6telb6lval6 levonhat6s5giinak
korliitozdsa6s az ezen
korliitoziisa16likiv6telek.
L Ad6alany adatai
Az 1. sorban kellfeltUntetniazt a nett6 iirbev6telosszeget,
amelyaz osszevontad6alapA f. sorbankelljeldlniae.,hogyaz ad6alany
a Htv.39.5 (6)bekezd6se
alkalmaziis6nak sziimit6sra
kotelezett(1.pontbanemlitett)kapcsoltviillalkozdsok
Htv.szerintinett66rbehat5lyaalii esik-e.A Htv.e rendelkez6se
ugyanisel6irja,hogy a tdrsasdgi
ad6r6l6s az vdtel-adatainak
dsszegz6sek6nt
5llel6.
osztal6kad6r6l
sz6l6torv6nyszerintkapcsolt
vdllalkoz6snak
min6sUl6
ad6alanyoknak
az A 2. sorbankellfeltrintetniazosszevont
(1.pontbanemad6alap-sz6mitSsra
kotelezett
ad6 alapjdtaz ad6alanykapcsoltviillalkozSsok
osszesnett6 Srbevetele6s Osszes
nett6
lftett kapcsolt)vSllalkoz5sok
osszevontanyagkolts6g,
alviillalkoz6i
teljesit6sek
6rt6ke
- figyelemmela 39. S 6s K+Fkdzvetlenkolts6geinekosszeg6t.Ezennett6 iirbev6tel-csdkkent6
Srbev6teFcsokkent6
rdfordit6sapozitivel6jelfi kUlonbdzetek6nt
t6telekteljes
(4)6s (5)bekezd6sben
- kellmeg6llapitani,
foglaltakra
azzal,hogyazegyesad6alanyok cisszeg6vel
korliitoz5sn6lkiil csokkenthet5a nett6 Srbev6tela helyi ipar(z6siad6alap
ad6alapjaezenkillonbozetnek6sazad6alanynett6 6rbev6tel6nek
a kapcsoltv6llalkozii- szdmitdsa
sordn.
sok6sszes
nett66rbev6tel6ben
k6pviselt
ardnydnak
szorzata.
Az e bekezd6sben
foglaF A 3. sor szolgiilaz osszevont
ad6alap-szdmitSsra
kotelezett(1.pontbanemlitettkaptakatcsakazonad6alanynak
kellalkalmaznia,
amelyeset6ben
azeladottSrukbeszerz6si csolt)viillalkozSsok
osszesitett
eldb6<isszeg6nek
kimutatdsiira.
6rt6k6nek€s a kozvetitettszolgiiltates6rt6k6nekegyiittesOsszege
az ad6alanynett6 A 4. sor szolgdlazosszevont
(1.pontbanemlftettkapcsolt)
ad6alap-szdmit6sra
kotelezett
Srbev6tel6nek
500/o-iit
meghaladja,kiz1r6lag
az ezenfelt6teleknekmegfelel6kapcsolt vSllalkozdsok
<jsszesitett
kozvetitettszolgiiltatdsok
€rt6keosszeg6nek
kimutat6s6ra.
v6llalkoziisai
vonatkozAs6ban.
Tehdte n6gyzetbeazonv6llalkoz5snak
kellX-ettennie, Az 5. sorban kell felttintetni az 3. sor szerintidsszesitettel.ib66s a 4. sor szerinti,<iszamelymegfelelvalamennyi,kovetkez6felt6telnek:
szesitettkozvetitettszolgiiltatiisok6rt6k6b6lazon rdforditiisr6szek
egyuttesosszeg6t,
- a tSrsasegi
ad6r6l6s osztal6kad6r6l
sz6l6_torv6ny
szerintikapcsoltv5llalkoz6snak amelyekolyanterm6kek(5ruk),szolgi{ltat6sok
6rt6kesit6s6hez
k6t6dnek,amelyekut;in
min6siil6s
a szdmvitel16l
sz6l6tOrvdnyszerintexportdrbev6telt
kellelszdmolni.
- a helyiipar(zdsiad6alanya6s
A 6, sorban kell feltiintetni az 3. sor szerintiel5b66rt6k6b6lazon refordit6sr6szt,
ame- azel5b66sa kozvetitettszolgSltatiis
6rt6k6nekegy0ttesosszegemeghaladjaa nett6
lyet az 0sszevont(csoportszintfi)ad6alap-megSllitiisra
kotelezettviillalkoz6ad6alany
6rbev6tel50%-6t6s
(tb-finansziroz;isban
b6rmelyikekOzfinanszirozott
r6szesiil6)gy6gyszer6rt6kesit6s6vel
- azad6alanyrendelkezik
azel6z6felt6telnek
megfelel6kapcsoltv6llalkozSssal.
osszeftigg6sben
sz6molel.
Amennyiben efelt6telek mindegyiketeljesiil, akkol a tov6bbiakban csaka lll. pont
Az 7, sorban kell feltuntetni a 3. sorb6l az el5b6 azon riiforditdsr6sz6t,
amelyet az
alatti sorokat kell kitdlteni, ha egy vagy tifbb felt6tel nem teljesail,akkor pedig
elsz5mol6hdzi
tev6kenys€get
v6gz6szervezet
piaci
a foldg6zpiaci
6s villamosenergia
csaka ll. pont alatti sorokat kell kitiilteni.
tigyletek elszdmolSsa
6rdek6benv6siirolt 6s toviibb6rt6kesitettfoldg6z 6s villamosA 2. 6s a 3. sorban az ad6z6azonosit5s6hoz
szuks6ges
adatokatkellfeltLintetni.
energiakapcs6n
el5b6k6nt
szdmoltel.
A 8. sorbankellfeltuntetniazosszevont
(1.pontbanemad6alap-szdmitdsra
kotelezett
ll. A Htv. 39. S (5) bekezd6s6nekhatilya a15nem tartoz6 v6llalkoz6seset6nkittillitett kapcsolt)vdllalkoziisok
<isszes
el;ib6je6s <isszes
kozvetitettszolgiiltat6sok6n6ke
tend6 bevalliisisorok
egyiittesosszegdnek
azt a r6sz6t,amelya Htv.39.5 (4)-(5)bekezd6seszerintiszdmit6s
eredm6nyek6nt
6llel6 (eza szSmadat
nemhaladhatja
meg az3.6sa 4. sorszerintiadat
Az 1. sorban kellfeltiintetniaz eladottdrukbeszerz6si
6rt6keOsszeg6t.
egyLittesosszeg6t).
Az eliib6 fogalmdta Htv. 52. 5-6nak36. pontja hatiirozzameg.Az eladott druk beszer- A 9. sor szolgiilannakkimutat6siira,
hogymekkoraaz az osszeg,
amellyelt6nylegesen
z6si6rt6kea kett6skdnywitelt vezet6v6llalkozdsok
eset6bena vdsdrolt6s v6ltozatlan cs6kkenthet6az osszevontnett6 drbeveteleliib66s kozvetitettszol96ltatdsok
egy0ttes
- a sz5mvitel16l
formdbaneladottanyagoknak,
Sruknak
sz6l6t6rv6nyszerintazeladott 6rt6kejogcimen,
azdsszevont,
csoportszint(
ad6alapkisz5mit6sa
6rdek6ben.
Eza szdmiiruk beszerz6si6rt6kek6ntelszdmolt- bekeriil6si(beszerz6si)
6rt6ke.Az egyszeres adata korldtozds
n6lktillevonhat6csoportszint(
t6telek(5.sorban,6. sorban6s 7. sork0nyvvitelt,
valamint- a szem6lyijovedelemad616l
sz6l6torv6nyhat6lyaaliitartoz6ban)feltr.intetettdsszegek)
6sa 8. sorbanszerepl6<isszeg
egyiittesOsszegek6nt
iill el6.
p6nzforgalminyilv5ntartdstvezet6vdllalkoz6keset6bena tdrgy6vi5rubeszerz6sre
for- A 10, sorban kell felttintetni azt, hogy mekkoraaz osszevont,csoportszint(ad6alap
ditott kiadds,csdkkentvea kifizetett6ruk6szletlelt5r szerintizil166rt6k6vel,ndvelvea
6sszege.
Ennek6rdek6bena csoportszint(nett6 iirbev6tel(1. sor)<fsszeg6b6l
le kell
kifizetett6ruk6szletlelt6r szerintinyit6 6rt6k6vel.Csokkentiaz eladott druk beszerz6si vonni a korlStozesalii nem es6 nett6 6rbev6tel-cs,0kkent6
tdtelek(riiforditiisok,kolts66rt6k6tazaz 6rt6k,amellyelaz ad6alanya Htv.52.S 32.pont szerintalvdllalkoz6i
telje- gek)egyiittes,csoportszint(6rt6k6t(2. Sor),tov6bbSa 9. sorbanszerep16,
t6nylegesen
sit6sek6rt6kek6nt,a Htv. 52. S 37. pont szerintanyagkolts6gk6nt,
levonhat6eliibd6s kozvetitettszolgiiltatdsok
a Htv. 52. S 40. pont
egyiittesosszeg6t.
szerintkozvetitettszol96ltatiisok
6rt6kek6ntnett6 erbev6tel6tcsokkentette.
A I l. sorbankellrogziteniazad6alany
v5llalkoz5si
szintfialapjSnak
dsszeg6t.
Ezazadat
'
A 2, sorban kellfeltuntetnia kozvetitettszolg6ltatSsok
6rt6k6t.
nemaz6ltalanos
szabiilyoknak
megfelel6en
a vdllalkozds
szintj6nel65l16
nett66rbev6tel
A kozvetitettszolgdltatiisok
6rt6k6nek
fogalmdta Htv.52.S-6nak40. pontjatartalmaz- es nett6Srbev6tel-csdkkent6
t6telekegyenlegek6nt
5ll elo hanema I 0. sorbanszerepza.Elevonhat6t6tel megegyezika szdmvitelitOrv6nyszerintikdzvetitettszol96ltatdsok l6 csoportszintii,osszesitettad6alaperbev6tel-a16nyos
osszegek6nt.
Ez6rta 1O.sorban
6n6k6vel,felt6ve,hogy a jogUgyletir6sbeliszerz6d6sen
alapul.A sziimvitelitorv6ny- szerepl6osszegetmeg kellszoroznia viillalkoziisnett6 5rbevdtele[vonatkoz6kieg6szit6
nyel azonostartalmf kozvetitettszolgdltatiisokr6l
akkorvan sz6,ha az ad6alanysajdt lap ll. 1 soriibankisz5mitottnett6 6rbev6teldsszege/osszes,
csoportszint(nett6 iirbev6nevdbenvSsSrol
meg olyanszolgSltat6st,
(1.sor)lhiinyados
amelyetharmadikszem6llyel
(a hiinyadost
irdsbankotdtt tel osszege
6rt6k6vel
6 tizedesjegyig
kellsziimftani)y.
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KITOLTESI
UTMUTAfOAZ.F" 'ELABETETLAPHOZ
(ad6z6)
Haa v5llalkoz6
tObb6nkormdnyzat
illet6kessegi
terillet6nv6geziilland6jelleg(
ipar(z6sitevdkenys6get,
azazsz6khelye
szerinti<inkormdnyzat
illet6kess6gi
teriilet6n lll. Megosztiis
kiviil(miis,kUlfoldivagybelfolditelepiil6sen)
van legalSbb
egytelephelye
akkoraz ,,F"
jelii bet6tlapotis ki kelltolteni.
jelleg{ riiforditiisszerintiad6alap-megoszt6st
Ha a szem6lyi
alkalmaza,akkora t. 6s
2. sorokatkell kitolteni.Amennyiben
az eszkdz6rt6k
ariinyosmegosztSsi
m6dszertal.
A bet6tfapot egyiitt kell kezelni a bevalliisi f6lappat, ez6rt ki kell tiilteni a bet6tlap
kalmazza0gy a 3. 6s a 4. sorokatkell kitolteni.Ha a vSllalkozds
a komplexmegold6si
fejr6sz6tis, toviibbi ezt az oldalt is (c6gszeriien)alii kell irni!
m6dszertalkalmazza
abbanaz esetbenaz 1-4. sorokmindegyik6tki kelltdlteni.
1. sor: ltt kellfeltuntetnia Htv.mell6klet6nek
1.1.pontjaalapj5nszSmitott(villalkozds
l. Ad6alany
jelleg( r6forditSs
szint()szem6lyi
jelleg( r5fordft.ts
dsszeg6t,
azaza szem6lyi
ardnydban
tort6n6ad6alap-megosztas
vetit6sialapjSt.
Az ad6alany
azonositSs6ra
szol9616
mez5,azadoz6nev6t6sad6azonosit6
jelleg( r6forditdssal
sz6mdt(ma- 2. sor: Ebbena sorbankellszerepeltetni
a szem6lyi
ardnyosmegganszem6ly
eset6nad6azonosit6jel6t,
szervezet
eset6nad6szAmdt)
kellfelti.intetni.
osztdsim6dszeralkalmaz6sa
sor5naz adott (sz6khel,telephelyszerinti)telepUl6sen
felmertilt(odajut6) szem6lyijelleg( riiforditiisosszeg6t.
ll, Alkalmazott ad6alap-megosztiism6dszere
3. sor: ltt kellfeltiintetnia Htv.mell6kletdnek
1.2.pontjaalapjensziimitotta sz6khely,
jut6 osszeseszkoz6rt6kosszeg6t,azazaz eszkozaftnyos
telephelyszerintitelepUl6sre
Itt kelljelolniaz ad66vbenalkalmazott
ad6alap-megosztdsi
m6dszert.
A Htv.3. szdmri ad6alap-megosztiis
vetit6sialapjdt.
mell6klet6ben
jellem- 4. sor: Ebbena sorbankellszerepeltetni
szerepl6
megosztSsi
m6dszerek
kcjztila tev6kenys6gre
leginkdbb
azadott (sz6khely,
telephelyszerinti)
telepU16z6 m6dszeralapj6nlehetazad6alapotmegosztani.
Az ad6alap-megosztSs
m6dszere senfelmertilt(odajut6) eszkdz6rt6k
osszeg6t.
tehiit nem a villalkoziis vSlasztisinak fiiggv6nye! Tehdtaz 1. pont vagy a 2. pont
5. sor: E sorbakell irni az egyetemes
szolgiiltat6,
villamosenergiavagyfoldgSzkeresvagya 3. pont mellettin6gyzetbelehetX-ettenni,felt6ve,hogyazad6alap-megoszt6sra ked6eset6na villamosenergiavagyfdldg5zv6gs5fogyaszt6kr6sz6retort6n6 6rt6kesijellemz6,
aza leginkdbb
az a16bbikorliitokfigyelembev6tel6vel:
t6s6b6lsz6rmaz6osszessz6mvitelitdrv6nyszerintinett6 drbev6tel6t,azazezenad6z6i
korbena megoszt6svetitdsialapjdt.
. Annakaz ad6z6nak,
amelynekaz ad66vetmegel6z6ad66viad6alapja(id6arSnyo- 6. sor: Ebbena sorbankellfelt0ntetniazegyetemes
szolgSltat6,
villamosenergiavagy
san)meghaladta
a 100milli6Ft-ot,csak6s kiz6r6lag
a Htv.3.sziimf mell6klete
2.1 fcildg6zkeresked6
eset6na villamosenergiavagyfoldgdzv6gs6fogyaszt6kr6sz6retorpontjaszerinti(komplex)
megosztdsi
m6dotlehetalkalmazni.
Ez6rtezenad626csak ten6 6rt6kesit6s6b6l
sz6rmaz6,
az6nkorm6nyzat
illet6kess6gi
teriilet6rejut4 azaza telea 3. pont mellettin6gyzetbetehet X-et,figyelembev6vea kovetkez6pontokbanfogpill6senl6v6v6gs6fogyaszt6kt6lsz6rmaz6,
szdmvitelitorv6nyszerintinett6 iirbev6telt.
laltakatis.
7. sor:ltt kellrogzitenia villamosenergia-eloszt6hi{l6zati
enged6lyes
6sfoldgdzeloszt6i
. Abbanazesetben,
ha a v6llalkoz6
tev6kenys6g6re
a komplexmegosztSsi
m6d a leg- enged6lyeseset6nazosszesv6gs6fogyaszt6nak
toviibbitottvillamosenergiavagyfdldink5bbjellemz6,
vagyhaezta m6dszertkella vSllalkoz6nak
alkalmaznia
vagyisebbenaz ad6z6ikorbena megosztiisvetit6sialapjiit.
, akkotaz,,F" gdzmennyis6g6t,
jehi lap lll.pont 1.,2.,3.,4. soraitegyardntki kellkitolteni.
8. sor: Eza sorszolgiila villamosenergia-eloszt6h6l6zati
enged6lyes
6sfoldgSzeloszt6i
. A Htv.3. sziim(mell6klet6nek
2.2pontjiibanszerepl5
villamosenergiavagyfoldgdz enged6lyes
eset6nazonkormdnyzat
illet6kess6gi
tertilet6nl6v6v6gs6fogyasz6nak
toegyetemes
szolgiiltat6nak,
eloszt6ienged6lyesnek,
villamosenergia-keresked5nek,
v6bbitottvillamosenergiavagyf0ldgdzmennyis6g6nek
feltrintet6s6re.
foldg6zkeresked6nek
pontn6l
jelolni,
a 4.
l6v6n6gyzetbe
kell
esettikben
ugyaniscsak 9. sor: Epit6iparitev6kenys6get
v6gz6eset6n ha a rd vonatkoz6specifikusmegosztdsi
- ebbena sorbana vdllalkozds
eza m6dszer
alkalmazhat6.
Ekkorazegyetemes
szolg6ltat6nak
6sazenergiakereske- m6dotv5lasztja
eg6sz6nek
szintj6nk6pz6d5az6pit5ipari
d6nekaz,,F"jel0
lap lll.pont 5.6s6. sorait,eloszt6ihdl6zatienged6lyesnek
pedigaz teljesitm6ny(6pit6iparitev6kenys6gb6l
ered6nett6 iirbev6tel,valamintazad66vutols6
,,F"jel[ilap lll.pont 7.6s8 soraitkellm69 kitoltenil
napjenfenniil16,6pit6iparitev6kenys6ggel
osszefrigg6sben
k6szletrevett befejezetlen
. Az 6pit6iparitev6kenys6get
(osszesSrbev6tel6nek
v69z6vAllalkoz6
legal6bb75yo-a termel6s,f6lk6szterm6k,k6szterm6k
6rt6k6nekegyiittes6sszege)
6rt6kdtkellfeltiintetni.
6pit6iparitev6kenys6gb6l
ered)d6nthet0gyis,hogynemazSltaliinos
szab5lyok
sze- 10,sor:Ebbea sorbaaz6pit6iparitev6kenys6get
v6gz6nek
a 9.sorbanjel6ltosszegb6l
rintosajamegazad6teljesalapjiit,hanema Htv.3.sz6mrimell6klete
2.3pontjasze- aA a r6sztkellbeirni,amelyikazadotttelepUl6sre
jut.
rinti specifikus
megoszt6si
m6d alapj6n.Eza dont6silehei6s6gannakaz 6pit6ipari l1. sor: A vezet6kn6lkUlitiivkdzl6sitev6kenys6getv6gz6v6llalkoz6eset6naz ut6lag
tevekenys6get
v6gz5nekis nyitva6ll,melynekad66vetmegel6z6ad66viSrbev6tele fizetettdi0 szolgiiltat6sti96nybevev6el6fizet6k- ad66vels6napj;in6rv6nyes- szdmdt
a 100milli6forintotmeghaladja.
llyenir5nyridont6sesetdnaz5. pont mellettin6gy- kellebbea sorbabeirni.
zetbekellX-etirni.
I 2. sor: A 11. sorbanfeltiintetett el6fizet6szdmb6lebbe a sorbanazoknakaz el6fizeEmegoszt;sim6deset6na sz6khely
szerinti,
valaminta Htv.52.S31.ponta)alpontja t6knek a szdmiitkell beirni,akikneka szlmlAzitsicimiik az ad66vels6 napjdnaz adott
szerintitelephelyek
szerintitelepul6sekre
az ad6alap5Qo/o-6t
a hagyomdnyos
m6- telepiil6sen
talSlhat6.
dokon kell megosztani,
az ad6alapmSsik500/o-5t
viszontaz 6pit6ipariteljesitm6ny 13. sor: A vezet6kestiivkdzl6siszolgSltatdst
ny(jt6 eset6nazad66vels6napjdnszolg6lardny6banazontelepiil6sekkozritt,melyekaz6rtviiltaktelephelly6,mert az ott foly- tatilst ig6nybevev6ksz5mliiz6si
cimealapjSnazonositottszolg6ltat6si
helyek(az<jsszes
tatott6pit6iparitev6kenys6g
id5tartama
azad66venbeliila 180napotmeghaladta. szol96ltatdsi
hely)szdmdtkellitt felt0ntetni(haazad6z6egycimentobb vezet6kes
szolEkkor- a sz6khely
6sa klasszikus
telephelyek
szerintiteleptil6sek
eset6n- az,,F"jel[i giiltatdstis ny(j! akkoris csakegyszolg6ltatdsi
helynekmin6sUl).
't.,2.,3.,4.
pont
lapfff.
1. 6s2.vagy3.6s4.vagy
soraitkellkit6lten!,
az6pit6iparitev6- 14.sor:A 13.sorbanszerepl6
szolg5ltat6sihely-szdmb6l
i96nya vezet6kes
szolg6ltat6st
kenys6g
id6tartama
miatttelephelly6
viil6telepiil6sek
eset6npedigaz,,F"jelii
lap ilt. be vev6szdml5zdsi
cimealapjSn
azad66vels6napjdnazadotttelepUl6sen
l6v6szolg5lponta 9.6s 10.soraitkellm6gkitolteni!
tat6sihelyekszdmdtkellmegadni.
. A vezetekn6lktilitdvkozl6sitev6kenys6get
vdgz6v6llalkoz6a 2013.6vbenkezd6dott 15. sor: Ezta sortannaka vezet6kes
tdvkcizl6si
kellkitolteni,amelyikveszolgiiltat6nak
ad66v6re
csaka Htv.3. sz5mrlmell6klet6n€k
2.4.1pont szerintoszthatja
megazad6 zetek n6lkulit6vkozl6siszolgiiltatiistis nyfjt, de a vezet6kn6lktilit6vkozl6sitev6kenyafapj6t.Ez6rtez a vdllalkoz6- f6szab5lyszerint- csakide tehet X-et.Ekkoraz,,F"1elfi s6gb6lszdrmaz6nett6Srbev6teleazosszesdrbev6tel75olo-6t
nem 6ri el. ltt kellszerepellap lll.pont 11. 6s 12.soraitkellkitolteni!
tetnieaz ut6lagfizetettdiI vezet6kn6lkiilitiivkiizl6siszolg6ltat;ist
azad6dvels6napj6n
. A vezet6kes
tdvkdzl6siszolg5ltatAst
nyijt6 vSllalkoz6
eset6ncsaka Htv.3.szdm0mel- ig6nybevev6<isszes
el6fizet6szdmiit.
l6klete2.4.2pontjaszerintimegosztasi
m6d alkalmazhat6.
Ez6rtezenad6z6csake
16. sor.A 15.sorbanszerepl6szdmadatb6l
azt az el6fizet6sziimotkell itt feltuntetni,
helyretehetX-et.Ekkoraz,,F"jel(laplll.pont 13.6s 14.soraitkellkitolteni!Haviszont amelyik- azel6fizet6szSml6z6si
jut
cimealapj5n- azadotttelepiil6sre
a vezetekestdvkdzl6siszolgSltatSst
nyijt6 vezet6kn6lkUlit6vkozl6siszolgSltat6st
is
jel( lap lll.sor15.6s 16. soraitis ki kelltOlteni.
nyfjt, akkoraz,,F"
KITdLTESI
A,,G"JELOBETETTAPHOZ
UTMUTATO
A,,G"jel( lapona tflfizet6sekr6l6s a fenniil16koztartozdsokr6l
kell nyilatkozniazad6z6knak.
A bet6tlapot egyiitt kell kezelni a bevalliisif6lappal, ez6rt ki kett tiilteni a bet6tlap
fejr6sz6tis,toviibb6 ezt az oldalt is (c6gszeriien)alii kell irni!
A,,G"jel0lapotkizd16lag
abbanazesetbenkellkitdlteniazad6z6nal(hatflfizet6se
vagyfenn6l16kdztartoziisa
van.

A ttilfizet6s
osszege
felhaszn6lhat6
a k6s6bbesed6kes
ipar(z6siad6
fizet6sre,
mdsad6ban vagy m5s ad6hat6sSgniilfennSl16k6ztaftoz6skiegyenlit6s6re,
illet6leg az a'd626
k6rhetia t0lfizet6svisszaterit6s6t
is.
Az ad6hat6sdg
a tUlfizetes
osszeg6t
csakakkortdrithetivissza,
ha az ad6z6naknincsaz
ad6hat6sSgniil
nyilviintartottad6km6dj6rabehajtand6koztartozasa.
Rendelkez6s
hiSnyi'banaz ad6hat6siiga tflfizet6s dsszeg6ta k6s6bbesed6kesad6tartoz6sra
szdmolja
el.
ll1.Miis ad6nemben,ad6hat6s6gniilnyilviintaftott lejiirt eseddkess6gfi
kiiztartoziisraiitvezetend6 iisszegek

ll. Nyilatkozat

- ha a f6lap17.sordbanszerepl6 Ebbena pontbankellnyilatkozni
Itt kellnyilatkozni
az ad6z6naka t{lfizet6s6sszeg6r6l
a m6sad6hat6s6gnitl
nyilviintartott
koztartozAs
ossze(nyilv6ntartiisa
ad6 osszege
szerint)meghaladja
a 2013.6vbenkezd6ddttad66vreko- g616l,megjeldlvea koztartozdstnyilv6ntart6szervet,a koztartoz6sfajtiij6t,dsszeg6t6s
-,
16bbanmegfizetettad6el6leg6s ad6el6leg-kieg6szit6s
osszeg6t a trllfizet6selsz6mo- azta bankzdmlaszdmot,
ahovda k6ztartozdst
eredetileg
kellettvolnamegfizetni.
l5s516l
azegyespontokmellettin6gyzetbe
val6jelol6ssel.
KITOLTESI
OTMUTAT6A,,H"JELOBETETLAPHoz
A,,H"jel0lapazonellen6rz6si
p6tl6kbevalliisdra
szolgdl.
A bet6tlapot egyiitt kell kezelni a bevalliisif6lappal, ez6rt ki kell tiilteni a bet6tlap
fejr6sz6tis,tov6bb6 ezt az oldalt is (c6gszeriien)alii kell irni!
A,,H"jeliibet6tlapotmindenolyanesetbenki kelltoltenieazad6z6nak,
amikor- azad6-

ziis rendj6r6lsz6l6torv6ny alapjdn- koriibbanmeg6llapitott6s bevallottad6alapj6t,
- ak6rterh6re,ak6rjavira- helyesbiti.
ad6jdtut6lag6nellen6rz6ssel
Abbanazesetben,
ha a helyesbit6saz ad6zojav6raszolgiil,akkor 6rtelemszer(ena nyomtatv;ny utols6
-,,a2
k6trovatdban cinellen6rz6si
p6tl6kalapja'iilletveazonellen6rz6si
p6tl6kosszege"
nem szereoeltetadatot.

