
BEVAttAS
a helyi ip ar{izdsi ad6r6l

dllandd j elleg{i ip ar{izdsi tev 2kenys 69 es etdn
F6lap

2013. 6vben kezd6d6 ad66vben al az iinkormfnyzat illet6kess6gi teriilet6n
folytatott tev6kenys6g utini ad6kiitelezetts6gr6l

(Benylitand6 a sz6khely, telephely felv6se szerinti telepiil6si iinkormdnyzat, f6virosban a f6v6rosi
iinkormdnyzat ad6hat6sigrihoz. )

I. Bevalkis jellege

I l.Evesbevall6s

Z z.zerobevallds

I g. ElOtarsasdgibevall6s

LJ 4. Napt6ri 6vt6l eltdr6 tizleti 6vet v6laszt6 ad6z6 bevallisa

I s. BvkOzben kezd6 ad6z6 bevalldsa

L-J 6. Napt6ri 6\rt6l elt6r6 tizleti 6vet v6laszt6 ad6z6 6tt6r|s6nek 6v6r6l k6sztilt 6vkozi bevallSsa
J Z. lszem6lyi jovedelemad6r6l sz6l6 torv6ny szerint mez6gazdasdgi 6stermel6 bevallisa
I S, e Hfi.37.S (2) bekezd6s a) pontja alapjdn 6lland6 jellegii ipariiz6si tev6kenysdggd v6l6 tevdkenys6g

utdn benyujtott bevall6s

f g. e kisad6z6 vdllalkozds t6teles ad6j6nak alanyak6nt benyujtott bevallds
I f O. e Htu 39/E. S-a szerint mentes ad6alanybevall6sa

I tt.0nellen6rz6s

It. Bevallott id6szak

IIl. Az{16 bevallis benffitisrinak oka

I 1. Felsz6mol6s

L-J 2. V6gelszilmol6s

I e. Atalakulas

I +. e tev6kenysdg sajdt elhat6roz6sb6l tort6n6 megsztintet6se

L-l 5. Hat6sdgi megszi.intetds

I O. ntOtatsasdgk6nt miikod6 trirsas6g clgbejegyzls irrinti k6relm6nek elutasitdsa vagy a k6relem bejegyzts
el6tti visszavondsa

I z. sreklelydthelyezdse

! S. feteptrelymegsztintet6se

L-J 9. Egyszeriisitett v6llalkoz6i ad6alanyisdg megsziindse

I tO. ngyeni v6llalkoz6i tev6kenys6g sztineteltet6se

I t r. e kisad6z6 v6llalkoziisok t6teles ad6jdban az ad6alanyis6g 6v kozben val6 keletkez6se
I rZ. e kisad6z6 v6llalkozdsok tdteles ad6j6ban az ad6alanyisig megsziin6se

(a tevdkenysdg megsziintetdse n6lkiil)

I 
13. A kisvdllalati ad6ban azad6alanyisdg megsziin6se

Ll 14. A teleptil6si onkormilnyzat ad6rendeletdnek hat6lyon kiviil helyez6se
I rs.
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IV.Bevallisbanszereplobet6tlapok Ie In !C IO IB If !C In

V. Ad6alany

l. Ad6alany neve (c6gneve):

2. Szi,iletdsi helye: v6ros/kozs6g, ideje:

3. Anyja sztiletdsi csal6di 6s ut6neve:

4. Ad6azonosit6 jele:

5. Sz6Lhelye, lak6helye: il-m v6ros/kozs69

kozteriilet kozteriilet jellege - hsz. - 6p. - lh. - em. - ajt6

6. Bevall6st kit<ilt6 neve: telefonsz6ma/e-mail cime:

VI. Az ad6 alapjinak egyszeriisitett meghatirozisi m6djit vilaszt6k nyilatkozata

Az ad66vre az ad6alap egyszeriisitett meg6llapit6si m6dj6t v{lasztom:

I a) a szem6ly jovedelemad6r6l sz6l6 t<!rv6ny szerinti 6tal6nyad6z6kdnt

I U) ur egyszeriisitett v6tlalkoz6i ad6 alanyak6nt

I c) az ad66vben 8 milli6 forintot meg nem halad6 nett6 6rbev6telii ad6alanyk6nt

I a) u kisvdllalati ad6 hat6lya alStartoz| ad6alanyk6nt



VII. Azad6

1. Htv. szerinti - vdllalkozisi szintii * 6ves nett6 6rbev6tel
(r6szletez6se ktilon lapon takllhat6)

2. Eladott 6ruk beszerz6si 6rt6k6nek, kdzvetitett szolgdltatdsok 6rt6kdnek
figyelembe vehet6 [a Htv. 39. S (6) bekezdds6nek hat6lya al6
nem tartoz6 ad6alany eset6n: ,E" lap II/7. sor] egytittes tisszege

3. Az alvrillalkoz6i teljesitdsek 6rt6ke

4. Anyagkrilts6g

5. Alapkutat6s, alkalmazott kutat6s, kisdrleti fejleszt6s ad66vben
elsz6molt kozvetlen koltsdge

6. Htv. szerinti - vdllalkoz6si szintii - ad6alap [1-(2+3+4+5)
vagy a Htv. 39. S (6) bek. alkalmaz6sa eset6n: ,,E" jelti lap III/11. sorl

7. A fo glalkoztat6s noveldsdhez kapcsol6d6 ad6alap-mentessdg

8. A fo glalkoztat6s cs<ikkent6sdhez kapcsol6d6 ad6alap-novekmdny

9. Mentessdgekkel korrigflt Htv. szerinti - a vrillalkoz6si szintii -

ad6alap [6-(7+8)]

10. Az onkormdnyzat illet6kess6gi tertilet6re jut6 - a 9. sorban l6v6
ad6alap megosztdsa szerinti - telepiildsi szintii ad6alap

11. Ad6mentes ad6alap onkormdnyzati dont6s alapjdn
(Hrv. 39/C. S-a szerint)

12. Az onkorm6nyzati rendelet szprinti ad6kiiteles ad6alap (10-11)

13. Ad6alaprajut6ipariz6si ad6 osszege (12. sor x ....o/o)

14. Onkorm finyzatidontds szerinti ad6kedvezm6ny
(Htv. 39lC. $-a szerint)

15. Az ideiglenes iellesii ipaniz6si tev6kenvs6s utinazad66vben
megfi zdtett 6s'az o"nkorm inyzatnillevonhit6 ad66tal6ny tisszege
[Htv. 40/A. S (1) bekezd6s a) pontja szerint]

| 6. Lz ad66vb en me gfi zetett tttdij 7,5o/o - 6nak a
telepiil6sre jut6 osszege [Htv. 40/A. g (1) bekezd6s b) pontja szerint]

17 . Ipariizlsi ad6fi zet6si kotelezettsdg [ 1 3 - ( 1 a+ 1 5 + I 6) ]

18. Az rinkorm6nyzatra jut6 ad6Stal6ny osszege

19. Ktilfoldon l6tesitett telephelyre jut6 ad6alap

20. az ad66vben megfizetett e-ftdij 7,SVo-a

(F0
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VIII. Ad6el6leg bevallisa

t. El6legfizetesi id6szak tl-tl-l eu [I'l no fl napt6l f|-meu[lr,ofTnupig

Osszeg (F0

ttElmmm
tntttmm

2. Els6 el6legr6szlet

3. M6sodik el6legr6szlet

Eseddkess69

tT-Uleuflr,ol-Inup

IX. Felel6ss6gem tudatiban kijelentem, hogy a bevall6sban kiiziilt adatok a val6signak megfelelnek.

*  t tu l i l i l  _heryseg 
6v h6 ,; 

azadoz6 vaSrk6nvl;;fi:jt.*n"almazottja)
alafasa

l. A jelen ad6bevalldst ellenjegyzem:

2. Ad6tandcsad6, ad6szakdrt6 neve:

3. Ad6azonosit6 sz6ma:

4, Bizony iFr itny I i gazolviiny szilma:

5. feldlje X-szel:

Ll az ad6hat6s6$oz bejelentett, a bevallils al6ir6s6ra jogosult dllandd meghatalmazott

I meghatalmazott (meghatalmaziis csatolva)

L-J ad6hat6s6$oz bejelentett pdnziigyi k6pvisel6



,,,{' jelii bet6tlap
2o-6vbenkezd6d6ad66vr6la|az-iinkorm6nyzatil1et6kess6gi

teriilet6n folytatott rilland6 j ellegii ipariiz6si tevdkenys6g ut6ni
ad6kiitele zettsflgr 6l sz6l6 h.lyi ipariiz6si ad6bevalldshoz

Vrillalkoz6k nett6 6rbev6tel6nek a kiszfmit6sa

I. Ad6alanv
1. Ad6alany neve (c6gneve):

2. Ad6azonosit6 iele: Ad6sz6ma:

II. A nett6 6rbev6tel (Ft)

1'HtV.szerinti-v61lalkoz6siszintti_6vesnett6rlrbev6te||2-3_4_5_6]ff|.m.m.m

2. A szimviteli torv6ny szerinti nett6 6rbev6tel

3. A tdrsasfgi ad6r6l 6s az osztal6kad6r6l sz6l6 torv6ny
szerinti j ogdijbev6tel

a. Egy 6b szolgfltat6sok 6rt6kek6nt, illetve e gy6b riforditdsok
kozott kimutatott joved6ki ad6 osszege

5. Egydb rdforditfsok kozott kimutatott regisztrfci6s ad6,
energiaad6 osszege

6. Felszolgilisi dij 6rbev6tele

tilttntmmrf.l,
ttt tm [I Im [TT-l,
mmmmtm
mmmm[f f ,
mmmmfrr,

helys69 az ad6z6 vagy k6pvisel6je (meghatalmazottja)
alSirisah6 nap
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,,BD jelii bet6tlap

20 - 6vb en kezd6d6 ad6 6w6l a I az - iinkormf ny zat illet6kess6gi
teriilet6n folytatott 6lland6 jellegii ipariiz6si tevdkenys6g utdni

ad6kiitelezetts6gr6l sz6l6 helyi ipariizdsi ad6bevallfshoz
Hitelint6zetek6s p6nziigyi vrillalkoz6sok nett6 6rbev6tel6nek a kiszimitfsa

I. Ad6alany
1. Ad6alany neve (c6gneve):

2. Ad6azonosit6 iele: mtftfll-fml Ad6sz6ma:

II. A nett6 6rbev6tel

l. Htv. szerinti - v6llalkoziisi szintti - 6ves nett6
6rbev6tel l2+3 + 4+ 5 + 6+7 -8 -91

2. Kapott kamatok 6s kamatjellegii bev6telek

3. Egy6b plnziJ.rgyi szolgiltatds bev6telei

(Ft)

mmttrmm
rnmm[Itm
mmm[It i l

4.Nemp€nzigyi6sbefektet6siszolg6ltat6snett66rbev6telem.m.m.tn.m

5. Befektetdsi szolg6ltatis bev6tele

6. Fedezeti tigyletek vesztes6g6nek/nyeres6g6nek
nyeres6gj ellegti ktilonbozete

7. Alaptigyletek (fedezett t6telek) nyeres6g6nek/
vesztes6gdnek nyeres6gj ellegii ktilonbozete

8. Fizetett kamatok 6s kamatjellegti r6forditdsok

9 . P lnzij;gyt lizingbe adott eszko z atin elsz6molt el6b6

mm[ Immm
mmmmmll-r ,
m m m m m
m[Etnmm
rnmrmrrnm

*  l f l l f l
nelyseg r__ 1-! azaoozo vagyKepvlseloje (meghataLmazotlla)

6v h6 naP ar6ir6sa
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,,C" jelti bet6tlap
20- 6vben kezd6d6 ad66w6l al az iinkorm 6 ny zat illet6kes s 6 gi

teriilet6n folytatott 6lland6 j ellegii ipariiz6si tev6kenys6g ut6ni
ad6kiitele zettsflgrfil sz6l6 helyi ipariiz6si ad6bevallishoz

Biztosit6k nett6 6rbev6tel6nek a kisz6mit6sa

I. Ad6alany
1. Ad6alany neve (c6gneve):

2. Ad6azonosit6 iele: tITT-rIil]-I-m
II. A nett6 6rbev6tel

l. Htv. szerinti - v6llalkozisi szintti - 6ves nett6
6rbev6tel 12 +3 + 4+ 5 +6+7 -81

2. Bizto sitilste chnikai ere dm6 ny

3. Nett6 miikod6si kolts6g

4. B efektet6sekb6l szirmaz6 biztosit6stechnikai rdfordit6sok
(csak 6letbiztosit6si 6gnil) 6s az egyeb biztosit6stechnikai
rifordit6sok egyiittes osszege

5. Fedezeti tigyletek nyeres6g6nek/vesztes6gdnek nyeres6gjellegii
kiilonbozete

6. Alapiigyletek ( fedezett tdtelek) nyeres6g6nek/vesztes6g6nek
nyeres6gj ellegf ktilonbozgte

7. Nem biztosit6si tevdkenys6g bev6tele, befektet6sek
nett6 6rbev6tele, a Htv. 52. $ 22. pont c) alpontja szerint
egydb novel6 t6telek

(Ft)

m[tmm
[ tm[Itm
mmnrm

[rli ltmm
m m m m
m m m m

mmmm
8 .H tV .52 . s22 .pon t c )a l pon t j 6ban fog la l t c sokken t6sekm.m.m.m

helys6g az ad6z6 vagy k6pvisel6je (meghatalmazottja)
aliirdsaev h6 nap
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,,D" jelii bet6tlap
20 - 6vben kezd6d6 ad66w6l al az iinkorm 6 ny zat illet6ke s sd gi

teriilet6n folytatott rilland6 jellegii ipariizdsi tev6kenys6g utfni
ad6kiitele zettsflgrfil sz6l6 helyi ipariiz6si ad6bevallishoz

Befektet6si vdllalkozdsok nett6 6rbev6tel6nek a kiszimitdsa

I. A nett6 6rbev6tel

l. Htv. szerinti - v6llalkoz6si szintti - 6ves nett6
6rbev6tel [2+3+4+5+6]

2. B efektetdsi szolg6ltat6si tev6kenys6g b ev6telei

3. Nem befektet6si szolgiiltatdsi tev6kenys6g bev6tele

4. Kapott kamatok 6s kamatjellegii bev6telek egyiittes osszege

5. Fedezeti tigyletek nyeres6gdnek/vesztes6g6nek nyeres6gj ellegii
kiilonbozete

6. Alapi,igyletek (fedezett t6telek) nyeres6g6nek/vesztesdg6nek
nyeres6gj ellegii ktilonbozete

(F0

mttnmm
m m m m
[ Im[rm
m m m m m
m m m m
m m m m

*  l f  r l l l
nelyseg ! 1- ' az aoozo vagy Kepvlselo]e (megnalatmazoE)a)

6v h6 naP 
al'iriisa
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,rE" jehi bet6tlap
20 - 6vben kezd6d6 ad66vr6l al az iinkormdnyzat

illet6kess6gi tertilet6n folytatott rilland6 j ellegti ipartiz6si tev6kenys6g utini
ad6kiitelezetts6gr6l sz6l6 helyi ipariiz6si ad6bevalldshoz

Az eladott 6ruk beszerz6si 6rt6ke 6s a kiizvetitett szolgdltatdsok 6rt6ke figyelembe vehet6

egyiittes tisszege, kapcsolt vdllalkoz6s ad6alapj a

I. Addalany: a Htv. 39. S (6)
T-l

bekezddse szerinti kapcsolt v{.'llalkoz6s tagja LJ

l. Ad6alany neve (c6gneve):

2. Ad6azonosit6 jele: Ad6szilma:
-!-m

II. A Htv. 39. S (6) bekezd6sdnek hat6lya al6 nem tartoz6 villalkozds eset6n

1. Eladott riruk beszerzdsi 6rtdke (el6bd) <isszesen

2. Kdzvetitett szolgdltatrisok 6rt6ke tisszesen

3. Az 1. ds 2. sorb6l a Htv. 39. g (7) bekezddse szerinti export6rbevdtelhez kapcsol6d6 elibd
6s k<izvetitett szolgriltatdsok drt6ke. (500 M Ft-ot meg nem halad6 nett6 drbevdtelii
vrillalkoz6nak nem kell kitdltenil)

4. Az 1. sorb6l a Htv. 39. S (7) bekezddse szerinti ktizfinanszirozdsban rdszesi.il6 gy6gyszerek
drtdkesitdsdhez kapcsol6d6 e16b6. (500 M Ft-ot meg nem halad6 nett6 rirbevdtelil
vrillalkoz6nak nem kell kitiiltenil)

5. Az 1. sorb6l a Htv. 39. S (7) bekezddse szerinti ftildgdzpiaci ds villamosenergia-piaci iigyletek
elsziimoldsa 6rdek6ben viisdrolt 6s tovdbbdrt6kesftett, a sziimvitelr6l sz6l6 tdrvdny szerinti
eladott iiruk beszerz6si 6rtdkek6nt elsziimolt ftildgiiz 6s villamos energia beszerzdsi 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, levonhat6 el6bd ds k6zvetitett
szolgilltatdsok 6rtdke egy0ttes risszege (500 M Ft-ot meg nem halad6 nett6 rirbev6telrii
vdllalkoz6nak nem kell kitdltenil)

7. Figyelembe vehet6 elibd 6s a ktizvetitett szolg6ltatdsok drtdkdnek egyiittes dsszege [egfeljebb
500MFtnett6 rirbev6tehiad6z6eset6n:(1.+2.),500MFt felettinett6 6rbevdteleset6n:
(3.+4.+s.+6.) l

III. A Htv. 39. S (6) bekezd6s6nek hatdlya al6 tartozd kapcsolt vrillalkoz6s eset6n

1. A kapcsolt villlalkoziis ad6alanyok dszes nett6 drbevdtele

2. Kapcsolt vdllalkoziis ad6alanyok riltal figyelembe vehet6 iisszes anyagkiiltsdg, alvrlllalkoz6i
teljesitdsek drt6ke, alapkutatiis, alkalmazott kutat6s, kis6rleti fejlesztds ad66vben elszdmolt
kiizvetlen k<iltsdge

3. Kapcsolt velakoziis ad6alanyok <isszes eladott druk beszerzdsi 6rtdke

4. Kapcsolt villlalkozds ad6alanyok dsszes k<izvetitett szolgdltatrisok 6rtdke

5. A 3. 6s 4. sorb6l a Htv. 39. S (7) bekezd6se szerinti export iirbevdtelhez kapcsol6d6 iisszes eliib6
6s ktizvetitett szolgrlltat6sok drtdke

6. A 3. sorb6l a Htv. 39. S (7) bekezddse szerinti kiizfinanszirozdsban r6szesiil6 gy6gyszerek
6rtdkesitds6hez kapcsol6d6 e16bd

7. A 3. sorb6l a Htv.39. S (7) bekezddse szerinti fdldg6zpiaci ds villamosenergia-piaci iigyletek
elszilmoliisa 6rdek6ben vdsiirolt 6s tovdbbdrt6kesitett, a szdmvitelr6l sz6l6 t6rvdny szerinti
eladott 6ruk beszerzdsi 6rtdkekdnt elszilmolt ffjldgiiz 6s villamos energia beszerz€si drtdke

8. A kapcsolt viillalkozilsokn6l a Htv.39. S (a)-(5) bekezddse alapjrin (srivosan) meg{llapitott,
levonhat6 eldbd 6s ktizvetitett szolgdltatesok drtdke egyiittei dsszege

9. Kapcsolt v6llalkozrls tagjai 6ltal dsszesen figyelembe vehet6 eladott ilruk beszerz6si drtdkdnek
ds a k<izvetitett szolgdltatdsok drtdkdnek egyiittes <isszege (5.+6.+7.+8.)

10. Kapcsolt vdllalkozdsok dsszesitett pozitiv el6jelii kiikinbrizete (ad6a1ap) (1.-2.-9.)

ll.Azad6alanyrajut6vrillalkoziisiszintriad6alap [,,E"jehibet6tlapIII./l0.sorx(,,A'vagy
,,B"vagy,,C"vagy,,D"jekibetdtlap II/1.sor /,,E"jeliibetdtlapIII./I.sor)l

(Ft)

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

I 1

helys69

[T-rT-l
6v h6 nap azad6z6vagyk5pvisel6je (meghatalmazottja) aLiirrisa
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,,F" jelii bet6tlap
20 - 6vben kezd6d6 ad66vftl al az iinkormdnyzat illet6kess6gi tertilet6n folytatott

rilland6 jellegti ipariiz6si tev6kenys6g utdni ad6kiitelezetts6gr6l sz6l6 helyi ipariiz6si ad6bevalldshoz

A vrillalkozdsi szintti ad6alap megosztfsa

I. Ad6alanv
1. Ad6alany neve (c6gneve):

2. Ad6azonosit6 iele: Ad6szdma:
-r-m

II. Az alkalmazott addalap-megosztds m6dszere

f ] ,  "| | t, )zemeln leilegu ralorortassat aranyosn ^ - ,
LJ l. ISZK0ZeneK-aranyos

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

Ll 6. A Htv. 3. szfunri melldHet 2.4.1 pontja szerinti megosztds

L--l 7. A Htv. 3. szfuili melldklet 2.4.2 pontja szerinti megoszt6sL_J 3. A Htv. 3, szrlmri melldklet 2.1 pontja szerinti megosztiis

L-l 4, A Htv. 3. sztimri melldklet 2.2 pontja szerinti megosztds

helys6g

T-r-r.--'r
l l l l l l _ , ,

6v h6 nap azaaozovagy KePnseloje (megnaralmazotrjal alatrasa

C,0243-30012013. r. sz. - P6tria Nvomda Zrt.

IIL Megosztris

1. A vrlllalkozis 6ltal az adddvben - a Htv. melliklete szerint -
figyelembe veend6 osszes szemdlyi jellegii riiforditils iiszege

2. Az 1. sorb6l az onkormiinizat illetdkesdgi teriiletdn foglalkoztatottak utdn az ad6ivben
- a Htv. melliklete szerint - figyelembe veend6 szemdlyijellegf riiforditils iiszege

3. A villalkozrlsnak az ad6dvben a szdkhely, telephely szerinti telepiildsekhez tartoz6
- a Htv. melldklete szerinti - ijsszes eszkiizdrtdk iisszege

4. A 3. sorb6l az onkorndnlzat illet6kesdgi teriiletdn figyelembe
veend6 - a Htv. melldklete szerinti - eszkdzdrtdk osszege

5. Egyetemes szolgfltat6, villamosenergia- vagy foldgdzkeresked6 villarnos energia vagy foldg6z
vdgs6 fogyaszt6k rdszdre tortdn6 drtdkesitdsb6l sziirmazd osszes szdmviteli torvdny szerinti nett6 drbevdtele

6. Az 5. sorb6l az egyetemes szolg6ltat6, villamosenergia- vagy ftldgdzkeresked6
villamos energia vagy foldg6z vdgs6 fogyaszt6k rdszdre tiirtdn6 drtdkesitdsb6l szdrmaz6, az iinkormiinlzat
illetdkesdgi teriiletdre jut6, szdmviteli tiirvdny szerinti nett6 ilrbevdtele

7. Villanosenergia-eloszt6h6l6zati engedelyes ds foldgizelovt6i
engedelyes esetdn az risszes vdgs6 fogyaszt6nak tovibbitott
villamos energia vagy foldg6z mennyisige

8. A 7. sorb6l a villamosenergia-elosztdhdldzati dngedelyes
ds loldgdzeloszt6i engedelyes esetdn az bnkormdnyzat illetdkessigi teriiletin
ldv6 vdgs6 fogyaszt6nak tovrlbbitott villamos energia vagy foldgiz mennyisdge

9. Az dpit6ipari tevdkenysdgb6l (Htv. 52. g 24. pont) sz6rmazd, sz&nviteli tbffdny szerinti irtdkesitds
nett6 6rbevdtele ds az ad6dv utols6 napjdn fenn6ll6, dpitdipari tevdkenysiggel iiszeftiggdsben
kdszletre vett befejezetlen termelis, felk6sz termik, kdsztermdk drtdke egyiittes iiszege

[0. A 9. sorb6l az onkormilnyzat illetdkessigi teriiletin a Htv. 37. g (3) bekezdis szerint
letrejdtt telepheb4'e jut6 osszeg

I 1. A vezetdk nilkiiLli trlvkiizldsi tevikenysdget vigz6 villalkoz6
tdvktizldsi szolgrlltatti$ igdnybe vev6 el6fizet6inek sziima

12. A 11, sorb6l az onkorm6ryzat illetdkessdgi teriiletdn talilhat6, szilrnliizilsi cim szerinti
vezetdk ndlkiili tdvkiizldsi tevdkenysdget igdnybe vev6 el6fizet6k sziima

13. A vezetdkes t6vktizlesi tevikenysdget vigz6 vrillalkoz6
vezetdkes tivkiizldsi tevikenlndg szolgrfltatdsi helyeinek szdrna -

14. A 13. sorbdl az tjnkorrninlzat 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. sorb6l az onkormiinyzat illetdkessdgi teriiletdn talllhat6 sz6mliizilsi cirn szerinti
vezetdk ndlktili ttlvkiizldsi tevdkenysdget igdnybe vev6 d6fizet6k szrirna
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KlroLTEsl urmurRr6 A 20r3. EvgeN xezo6odrr no6Evr ALTANDO JEllrcU rplRUzEsl
revEreruysEc urAu rpRRUzEsl RoOsevRLlAsl rrryomrRrvANyHoz

Az rpARUzEst AD6eevnLLAs eer{yUJTAsARA KoTrrezrrrrx r6nr

Ezt a bevallitsi nyomtatvdnyt azoknak kell benyrijtaniuk, akik/amelyek az ipariiz6si adri
alany5nak min6siilnek 6s a sz6khetyiilg tetephelyiik szerinti telepiil6si tinkor-
mSnyzat az ipariiz6si ad6t bevezette.

Az ipartz6si ad6 alanyiinak tekintend6k a gazdasSgi tev6kenys6get saj6t nev6ben 6s
kock6zatdra haszonszerz6s c6ljdb6l, iizletszerrien v6926
. egyes - v6llalkozdsi tev6kenys6get v6926 - magSnszem6lyek,
. jogi szem6lyek, ide6rtve a felsziimol5s vagy v6gelsz5molds alatt l6v6 jogi szem6lye-

ket is,
. az egy6ni c6gek, az egy6b szervezetek (kOzte kkt., bt.), ide6rtve a felszdmolds vagy

v6gelszdmolds alatt l6v6 egy6b szervezeteket is.

1 990. 6vi C. t6rv6ny (a tov6bbiakban: Htv.) alapjiin a kovetkez6 magdnszem6lyek min6-
sUlnek ipar(z6si ad6alanynak (vSllalkoz6nak):

. az egy6ni v5llalkoz6r6l 6s az egy6ni c6gr6l sz6l6 torv6ny szerinti egy6ni viillalkoz6i
nyilviintart.isban szerepl6 mag6nszem6ly, az emlitett nyilv5ntart6sban rogzitett
tev6kenys6ge(i) tekintet6ben azzal, hogy nem min6s0l egy6ni viillalkoz6nak az a ma-
g6nszem6ly, aki
aa.) az ingatlan-b6rbead6si,
ob) a sz6llitshely-szolgiiltatdsi tev6kenys6g folytatiisdnak r6szletes felt6teleir6l 6s a

sz6lliishely-ilzemeltet6si enged6ly kiad5siinak rendj616l sz6l6 kormSnyrendelet
szerinti egy6b szdlliishely-szolg6ltatdsi
tev6kenys6g6b6l sz6rmaz6 bevdtel6re az dniill6 tev6kenys6gb6l szdrmaz6 jove-
delemre, vagy a t6teles 6tal6nyad6ziisra vonatkoz6 rendelkez6sek alkalmazdsiit
vSlasztja, kizAr6lag a v.ilasztott rendelkez6sek szerinti ad6zdsi m6d alapjilul szol-
g5l6 bev6telei tekintet6ben

. a kiizjegyz6 a k6zjegyz6kr6l sz6l6torv6nyben meghat6rozott tevdkenys6ge tekinte-
t6ben (kiv6ve, amennyiben e tev6kenys696t kozjegyz6i iroda tagjak6nt folytatja);

. az iinii116 bir6siigi v6glehajt6 a bir6siigi v6grehajt6s16l sz6l6 tOrv6nyben meghatd-
rozott tev6kenys6ge tekintet6ben (kiv6ve, amennyiben e tev6kenys6g6t v6grehajt6i
iroda tagjak6nt folytatja);

. az egy6ni szabadalmi iigyviv6 a szabadalmi iigyviv6kr6l sz6l6 t6rv6nyben megha-
t6rozott tev6kenys6ge tekintet6ben;

. az iigyv6d az Ugyv6dekr5l sz6l6 tdrv6nyben meghatdrozott tev6kenys6ge tekintet6-
ben (kiv6ve, amennyiben e tev6kenys6g6t iigyv6di iroda tagjak6nt vagy alkalmazott
ti gyv6d k6nt folytatja);

. a szolgiiltat6 iillatorvosi tev6kcnys6g gyakorlSs5ra jogosit6 igazolv6nnyal rendel-
kez6 magiinszem6ly e tev6kenys6ge tekintet6ben;

. A szem6lyi jovedelemad6r6l sz6l6 torv6ny szerinti mez6gazdasdgi 6stermel6, fel-
t6ve, hogy az 6stermel6i tev6kenys6gb6l szdrmaz6 bevdtele az ad66vben a 600 OOO
Ft-ot meghaladja.

Az ad6alanyt azon telepi]l6seken terheli 6lland6 jelleg( ipar(z6si tev6kenys6g utdni
ad6kotelezetts6g, igy bevalliisbenyrijtSsi k6telezetts6g, ahol sz6khelye, illet6leg te-
lephelye taliilhat6. A sz6khely 6s a telephely azonositdsa kapcsdn a Htv. rendelkez6-
seib5l kell kiindulni.
Sz6khelynek tekintend6 belfoldi szervezet eset6ben az alapszab;ilyban (alapit6 okirat-
ban), a c6gbejegyz6sben (bir6s5gi nyilvdntartSsban), az egy6ni v5llalkoz6 eset6ben az
egy6ni vSllalkoz6k nyilv6ntartdsiiban ekk6nt feltiintetett hely, a ma95nszem6lyek ese-
t6ben az Slland6 lak6hely. A k0lfdldi sz6khely( viillalkozds magyarorszdgi fi6ktelepe vo-
natkozdsdban a sz6khely alatt a c6gbejegyz6sben a fi6ktelep helyek6nt megjelolt helyet
kell 6rteni.
Telephelynek min6sr-il az ad6alany olyan 6lland6 Uzleti l6tesitm6nye - fUggetlen0l a
haszndlatjogcim6t6l -, ahol 16szben vagy eg6szben ipar(26si tev6kenys69et folytat, azzal,
hogy a telephely kifejez6s mag6ban fogla|ja kiildntisen a gydrat, az tizemet, a m(helyt, a
raktSrt, a bdnyiit, a k5olai vagy foldgdzkutat, a vizkutat, a sz6ler6m(vet (sz6lkereket), az
irod6t, a fi6kot, a k6pviseletet, a term6fdldet, a hasznositott (b6rbe vagy lizingbe adott)
ingatlant, az ellenszolgiiltat5s fej6ben ig6nybe vehet6 kozutat, vasfti piily6t.
Telephely a villamos energid16l sz6l6 t0rv6ny szerinti egyetemes szolgdltat6, villamos-
energia-keresked5 6s villamosenergia-eloszt6hiil6zati enged6lyes, toviibbii a foldg6zel-
liitds16l sz6l6 tOrv6ny szerinti koztizemi szolg6ltat6, fdldgiizkeresked6 6s foldgdzeloszt6i
enged6lyes eset6n azon dnkorm6nyzat illet6kess6gi terLllete, ahol villamos energia vagy
foldgdz 6rt6kesit6se, illetve a villamos energia vagy fold962 elosztiisa a v6gs6 fogyasa6,
a v6gs6 felhaszndl6 r6sz6re tOrt6nik, felt6ve, hogy a fdldgdz, villamos energia 6rt6kesi-
t6s6b6l, elosztiisdb6l ered6 5rbev6tel az ad6alany osszes drbev6tel6nek 75olo-5t meg-
haladja.
A vezet6k n6lkUli tiivkdzl6si tev6kenys6get v6gz6 v6llalkoz6 (az a vSllalkoz6, melynek
nett6 Srbev6tele legalSbb 7570-ban aTEAOR'o8 61.2 sziim( vezet6k n6lkUli t6vkozl6si te-
v6kenys6gb6l ered) eset6n telephely az ad66v els6 napja szerinti 6llapot alapjdn az ut6-
lag fizetett dijo tiivk6zl6si szolgdltatdst ig6nybe vev6 el6fizet6 szitml6z6si cime szerint
azonositott telepUl6s. Vezet6kes tdvkdzl6si szolgiiltat6 eset6n telephelynek az el6fizet6
szdmAra ny0jtott (vonalas) szolg6ltat6s helye szerinti telep0l6s min6siil. Ha a tiivk<jzl6si
szolg6ltat6 egyszerre nyfjt vezet6k n6lkrili 6s vezet6kes tiivkdzl6si szolg6ltatiist is, ak-
kor a telephely meghatdrozdsa soriin mindk6t szempontot (vezet6k n6lkijli t6vkozl6si
szolg6ltatits eset6n az el6fizet6 cime, illetve vezet6kes tiivkozl6si szolgeltat6s eset6n a
szol96ltatiisny0jtSs helye) figyelembe kell venni. T6vkozl6si szolg6ltatdsnak min6sUl,
ha a viillalkoz6 6sszes nett6 ;irbev6tel6nek legalSbb 7570-a t6vkozl6si tev6kenys6gb6l
(TEAoR'08 61 ) szdrmazik.
Telephelynek sz6mit a TEAOR szerinti 6pit6ipari tev6kenys6g folytatiisdnak, illet6leg ter-
m6szeti er6fo116s feltSrds5nak, kutatiisiinak helye szerinti telepiil6s eg6sze, felt6ve, hogy

a folyamatosan vagy megszakit6sokkal v6gzett e tev6kenys6gek id6tartama ad66ven
beliil a 6 h6napot (1 80 napot) meghaladja.
A bevalliist az ad6ziis rendj6r6l sz6l6 tiirv6nyben, illetve a Htv-ben meghatiirozott
id6pontig az ipar(z6si ad6t m(kiidtet6, sz6khely, telephely szerinti telepail6s iin-
korminyzati ad6hat6siighoz kell beny(jtani!

A BEVATLASI NYOMTATVANY EGYES SORAI

l. A bevalliisjellege

Az ad6z6s rendj616l sz6l6 torv6ny tObbf6le esetben ir el6 bevalldsbenyfjtdsi k6telezett-
s€get. A bevalliisi nyomtatv6ny egyes (1 -1 1 .) pontjaiban a bevallds jelleg6t kell megje-
lo ln i .
1. EVES BEVATLAS melletti ndgyzetbe X-et kell tenni, ha a viillalkozdst a teljes 2013.
ad66vben ipar(z6si ad6kdtelezetts6g terhelte, toviibbd akkor is, ha az iparfiz6si ad6-
kotelezetts6g a 2013. ad66v kozben keletkezett (6v kozben vezette be az ad6t az on-
korm6nyzat vagy az adoz6 6v kozben kezdte tev6kenys6g6t) 6s az ad6kiitelezetts6g
fenniillt 201 3. december 31 -6n is. Ha teljes 6vben fenndllt az ad6k6telezetts6g, akkor a
ll. pontban a,,Bevallott id6szak" sorban 201 3. janu6r 1 . napt6l 201 3. december 3 1 -ig ter-
jed6 id6szakot kell beirni, ha az ad6kdtelezetts6g 6v kozben keletkezett, akkor az ad6ko-
telezettsdg kezd6 napjiit6l 2013. december 31-ig terjed6 id6szakot kell befrni. p6lddul:
ha a viillafkozis 2013. mSjus 1-6n l€tesitett a telepUl6sen telephelyet, vagy azad6t az
dnkormiinyzat ett6l az id6pontt6l kezd6d6en vezette be, akkor a bevalldsi id6szak 201 3.
mSjus 1 -t6l 201 3. december 31 -ig tart. Ev kozben kezd6 vdllalkoz6 eset6n a l. 5. pontban
is jelolni kell e tdnyt. A bevallSst az ad66vet kiivet6 6v iitiidik h6nap utols6 napj6ig
(napt6ri 6vvel azonos tizleti 6ves ad626nak mdjus 3j -ig) kell beny(jtani!
Azon ad6z6kn5l, amelyek a szSmviteli torv6ny alapjiin a naptiiri 6vt6l elt6r6 tizleti 6vet
vSlasztottak, az ad66v utols6 napjiit kovet6 1 50. napon kell az 6ves bevalliist benyfjtani.
Ezt a t6nyt a 4. pontban is jelolni kell. A bevallSsi id6szak ebben az esetben 6rtelemsze-
riien az ad66v (tizleti 6v) els6 6s utols6 napja kcizotti id6szakotjelenti, amely 1 2 h6napra
terjed ki, kiv6ve az 5tt6r6s 6v6t. Ez ut6bbi esetben az ad66v els6 napja az iitt6r6s napjii-
val, az utols6 napja pedig a viilasztott m6rlegfordu16-nappal egyezik meg,
2.,,ZARO" BEVALLAS alatt 6rteni kel! az ad6z6s rendj6r6l sz6l6 2003.6vi XCil. t6rv6ny
33. 5 (3), (6), illetve (1 2) bekezd6s6ben foglalt eseteket, valamint a helyi ad6 specifikumd-
b6l ad6d6an csak az adott telepul6s szintj6n megsziin6 ad6kdtelezetts6g eseteit 6s az
egyszer(sitett ad6alap-megSllapitds vdltoz6sa miatti sajetos eseteket. Bevalliist kell be-
nyUjtani, ha az ad6z6 Stalakul, vagy felszilmoli4siit, v6gelsziimolSsiit rendelt6k el, vagy az
egy6ni viillalkoz6 tev6kenys6g6t szt-inetelteti, vagy ad6koteles tev6kenys6gdt az ad6z6
megsztinteti, tov6bbd az ad6zds rendje16l sz616 torv6nyben foglalt egy6b esetekben 6s
a lll.7-14. pontok szerinti esetekben. A zd16 bevall6s beny0jt6sdnak ok6t a lll. pontban,
a megfelel6 kockdban kell jel6lni. A ll. pontban meg kelljel6lni azt az id6szakot, amely-
re a bevallds vonatkozik. A bevallSs benytijtiis6nak id6pontj6ra az ad6zis rcndj6t6l
szril6 tiirv6ny 33. S (4)-(6), illetve (1 2) bekezd6sben foglaltalg illetve az,,iiltalSnos',
szabiily (ad66vet kdvet6 6v dtddik h6nap utols6 napja) 6s a Htv.39/A. S-ban 6s a 3918.
5-ban foglalt szab5lyok az ir6nyadriak,
Abban az esetben, ha az ad6z6 ad6k6telezetts6ge egy adott onkormdnyzat illet6kes-
s6gi tertilet6n az6rt szfinik meg, mert sz6khely6t mds telepril6sre iithelyezi vagy telep-
hely6t megsziinteti, de miis telepiil6seken az ad6kiitelezetts6g tovdbbra is fenniill,
akkor az ad66vben fenniil16 ad6k6telezetts6g id6tartamd16l sz6l6 bevall5st csak az
ad66vet k6vet6 6v ot6dik h6nap utols6 napj6ig (naptilri 6wel azonos iizleti 6ves ad626
eset6n az ad66vet kdvet6 6v miijus 31-ig) kell beny(jtani, kiv6ve, ha m6g a sz6khely-5t-
helyez6s, telephely-megsziintet6s 6v6ben az ad6z6 mes okb6l z516 bevalliis-benyfjtd-
s6ra kotelezett. Ebben az esetben az 6ves bevallSs 6s a zdr6 bevall5s melletti n6gyzetbe
is egyariint X-et kell tenni, a ll. pontban pedig az ad66vben a telepUl6sen fenn6ll6 ad6-
kdtelezetts6g id6tartamit is meg kell jeltilni. A ilt. pont alatt pedig ktilon kell jelezni a
sz6khely6thelyez6s (lll.7. pont), telephelymegsziintetds (ilt.8. pont) t€ny6t.
Annak a viillalkoz6nak, aki az egyszeliisitett viillalkoz6i ad6 (eva) alanya 6s az ipar-
(z6si ad6ban az eva-alanyokra vonatkoz6 egyszeriisitett ad6alap megiillapitiist
vSlasztotta, de 6v kozben az eva alanyisdga megsziint, az ad66v els6 napjdt6l az eva
alanyis5g utols6 napjiiig terjed6 id6szakr6l (melyetjelolni kell a il. pontban) 6vkcizi be-
vall6st kell beny(jtania az eva-bevallSs benyfjtiisdval egyidej(leg. llyen esetben - ha az
ipariiz6si ad6alanyisiig egy6bk6nt nem sz(nik meg - a l. 1. sor 6s 2. sor melletti n6gyzbt-
be, tovdbb6 a lll. 9. sor melletti n6gyzetbe is X-et kell tenni.
Ha a vSllalkoz6 6v kdzben vSlika kisad6z6 viillalkozrikt6teles ad6j6nak{kata) alanyd-
vd €s az ipariiz6si ad6ban a t€teles ad6alap szerinti megiillapitiist viilasztja, akkor az
ad66v els6 napjdt6l, a kata-alanyisdg kezd6 napjdt megel6z6 napig sziimitott id6szakr6l
(2616) bevallSst kell beny(jtani az Sltaliinos szab6lyok szerint, az ad66vet kovetkez6 6v
miijus 31-ig, ebben el kell sziimolni a tort 6vi ad6kotelezetts6ggel. Ebben az esetben a
lll. 1 1. sorban kell a z516 bevallSs benyfjtSsanak okiitjelolni.
Abban az esetben, ha az ipar0z6si ad6t t6teles ad6alap szerint fizet6 viillalkoz6 kata-
alanyisiga b;irmely ok miatt megsziinil$ vagy egy6ni viillalkoz6k6nt tev6kenys6g6t
sziinetelteti, akkor a megszfin6s, illetve a sz0netel6s kezd5 h6napjSnak utols6 napj6t
ktivet6 1 5 napon beltil kell bevalldst benyijtani, s a kata-alanyisdg id6szakiiban fenniil16
ad6kdtelezetts6ggel elsziimolni. Ebben a bevallSsban kell kiszdmitani a kata-alanyisSg
id6szakiinak ad6jiit, kell teljesiteni a fenn5l16 ad6fizet6si kotelezettseget vagy lehet
visszaig6nyelni az id6szakra jut6 ad6ndl magasabb dsszegfi, miir befizetett ad6t. Ha a
v5llalkoz6 tev6kenys6g6t - nem kata-alank6nt - tovdbbra is folytatja (nem sziinik meg
vagy tev6kenys6g6t nem szunetelteti), akkor a lll. 12. sorban kUlon kell jel<ilni a (2516)
bevallSs beny(jtiisdnak ok6t.
Amennyiben a kata-alany a 201 3. 6vben az iparfz6si ad6ban t6teles ad6alap szerint ad6-
zott es 201 4.janu5r 1 5-ig benyfjtott nyilarkozat6val (viiltozdsbejelent6s6ben) 20i 4.6vt6l
megsziintette a t6teles ad6alap szerinti ad6zdsSt-felt6ve, hogy ad6bevall6sbenyijt6siira
jogosult vagy kdtelezett -, akkor a 201 3. ad66vre 6ves 6s zdr6 bevalliist kell beny0jtani.



Ebben az esetben csak az l. '1.6s 2. sorba kell X-et tenni. A lll. 15. sorban pedig be kell
irnia, hogy,,Kata-alanyk6nt ad6meg6llapitAsi m6d vSltoz6sai'
Ha a kisvSllalati ad6 (kiva) alanyiinak min6sUl6 vSllalkoz6 kiva-alanyisiiga b5rmely
ok miatt megsziinil( akkor csak a kiva-alanyis5g ad66vben fennSll6 id6szakSra v6laszt-
hatja a kiva-alanyokra vonatkoz6 egyszer(sitett ad6alap-megSllapitast. Ebben az eset-
ben 6vkiizi bevalliist kell beny(jtani ezen id6szakr6l, m69pedig a beszdmol6-keszit6s-
re nyitva 6ll6 hatSrnapig (a kiva-alanyis6g megsz0n6s6vel, mint m6rlegfordul6-nappal
on6l16 Uzleti 6v v6gz6dik). A v6llalkoz6 bevalldsbenyrijtdssal egyidej(leg (a bevallSsi
nyomtatvdnyon) kaiteles el6leget is bevallani, m6gpedig a kisviillalati ad6alanyisdg
megsz(n6s6t kovet6 napt6l az azt kovet6 ad66v els6 f6l6v6nek utols6 napjaig terjed6
id6szakra. (Az ad66v h6tral6v6 r6sz6r6l szolo bevallSst az 6ltaldnos szabSlyoknak meg-
felel6en, az ad66vet kovet6 6v mdjus 31 -ig kell teljesiteni.) A kiva alanyisdg megsz(n6se
eseten, e t6nyt a lll. 1 3. pontban kell jelolni.
A lll. 15. sorban annak az ad6z6nak kell X-et tennie, aki/amely kata-alanyk6nt a 2013.
ad66vre az Sltaldnos szab5lyok szerint vagy nett6 6rbev6tel 800/o-5ban iillapitja meg az
ad6t 6s 2014.januilr 15-ig (vdltoz6sbejelent6si nyomtatvdnyon) a116l nyilatkozott, hogy
a 2014. ad66vt6l tdteles ad6alap szerinti fizeti meg az ipar(z6si ad6t, toviibbe a napt5ri
6vt6l elt6r6 rizleti 6vr6l visszat6r a naptdri 6vre. Ebben az esetben a speciSlis zdr6 beval-
lesi okot is be kell irni.
3. ELOTARSASAGI BEVALLAST a jogel6d n6lkiil alakul6 gazdasiigi tarsas6gnak,
egyesiil6snek, szdvetkezetnek, erd6birtokossiigi tdrsulatnak, kozhasznf tdrsas6gnak
kell beny[jtani, az el6tSrsas6gi id6szak alatti v5llalkozdsi tev6kenys6g16l. A ll. pontban
az el6t5rsas59i l6tforma alatti ad6kiitelezettsdg idStartamiit kell megjelailni. Az
el6tdrsasiigi id6szaknak a jogel6d n6lkUl alaku16 szervezet tdrsasSgi, tersulati szerz6d6-
se (alapit6 okirata, alapszabSlya) ellenjegyz6s6nek, illet6leg kozokiratba fogla16siinak
napjit6l a c6gjegyz6kbe val6 bejegyz6s6nek, vagy a c6gbejegyz6si k6relem joger6s el-
utasitdsSnak, vagy a c6gbejegyz6si eljiirils megszuntet6s6nek napjdig terjed6 id6tartam
min6sUl.
A bevallSst ezen esetben addig az id6pontig kell benydjtani ameddig a szemviteli tor-
v6ny alapjSn a beszdmol6 k6szithet6, (jellemz6en az el6tdrsasdgi id6szak utols6 napjdt
kdvet6 90 napon beltjl). Ha az el6t6rsasdg k6relm6t joger6sen elutasitott6k vagy azt
visszavonja, akkor az l. 3. sorban 6s a lll. 6. sorban is X-et kell tenni.
4. A naptdri 6vt6l elt6r6 rizleti 6vet v6laszt6 ad6z6, ezen min6s6g6t jelzi a rovatban,
amellett, hogy az 1. vagy 2. sorban az 6ves vagy zdr6 bevalliis t6ny6t is fel kell tuntetni.
5. Az 6v kozben - akiirjogel6d n6lktjl, ak6r a telepiil6sen - kezd6 v6llalkoz6 ezt a t6nyt
az ebben a rovatban l6v6 kock6ban jelzi, amellett, hogy az 1. vagy 2. sorban az 6ves vagy
z516 bevallSs t6ny6t is fel kell ti.intetni.
6. A naptdri 6vt6l elt616 iizleti 6vet viilaszt6 ad6z6 esetdben az 6tt6r6s 6ve egy ad66v, de
annak hossza mindig kevesebb mint 1 2 h6nap. Ennek t6ny6t itt kell jelolni. (Emellett az
6ves bevallds benyijt6senak jelleg6t az l. 1 . rovatban is jelillni kell. A beval15si id6szakniil
pedig az iitt6r6s id6szakdt mint on6ll6 ad66vet kell feltuntetni.)
7. A szem6lyi jovedelemad616l sz6l6 torv6nyben meghatArozott mez6gazdasdgi 6ster-
mel6 - amennyiben a Htv. alkalmazdsiiban v6llalkoz6nak min6siil - ezt a t6nyt ebben a
rovatban l6v6 kockiiban jelzi, azzal, h ogy az 1.vagy 2. sorban az 6ves vagy z516 bevalliis
t6ny6t is fel kell ttintetni.
8. Ebben a rovatban kell jelezni, ha a v6llalkoz6 6pit6ipari tev6kenys6get folytat, term6-
szeti er6forrdst t6r fel vagy kutat, a folyamatosan vagy megszakitdsokkal v6gzett tev6-
kenys6g id6tartama a naptdri 6vben a 180 napot meghaladja 6s ez6rt a tev6kenys6g
v6gz6s6nek helye telephelynek min6siil, amellett, hogy az 1 . vagy 2. sorban az 6ves vagy
z616 bevall6s t6ny6t is fel kell tiintetni.
9. Abban az esetben, ha a kata alanya a helyi ipar(z6si ad6ban az ad6alap t6teles osz-
szegben val6 (egyszer(sitett) meg5llapitiisdt vdlasztja, akkor f6szabiily szerint - bizo-
nyos esetekt6l eltekintve - bevallSsbenyrijtiisi kiitelezetts6g nem terheli. Bevalliist kell
azonban ezen ad6alanynak benyfjtani IHtv.39l8.5 (6) bek.]
- a kata-alanyis6g megszfin6se esetdn a kata id6saakd16l (a megsz(n6s h6napjdt k0vet6

h6nap 1 5. napj6ig), a tev6kenys6g sziineteltet6se eset6n az ad66v 1. napj6t6l a szijne-
tel6st megel626 napig terjed6 id6szakra (a sziinetel6s kezd5 h6napjdnak utols6 napj6t
kdvet6 15 napon beliil), tov5bb6, ha az ad66vben a kata-alany ad6fizet6si kdtelezett-
s6ge (pl. 30 napot meghalad6 keres6k6ptelens6g miatt) sztinetelt 6s a v6llalkoz6 tobb
ipar(z6si ad6t fizetett, mint amennyit az ad6kotelezetts6g id6szakdra fizetnie kellett
volna.

- a kata-alany a foglalkoztat6snovel6s miatti torv6nyi ad6alap-mentess6get, a telepiil6-
si onkorm6nyzat dltal rendeletben biztositott ad6mentess6get, -kedvezm6nyt kivSn
ut6lag ig6nybe venni vagy az 6pit6ipari tev6kenysdg kapcsdn megfizetett 6talSnyad4
illet6leg a k6lts6gk6nt/r5fordftiisk6nt elsziimolt e-itdi osszeg6vel csokkenteni kiv6nja
az Slland6 jelleg( tev6kenys6g6hez kapcsol6d6 ad6fizet6si kdtelezetts6g6t. (Ezekben
az esetekben a bevalliist az ad66vet kdvet6 6v janu6r 'l 5-ig kell benyijtani.)

10, A szabdlyozott ingatlanbefektet6si tdrsas6g16l sz6l6 tdrv6ny (Szit. tv.) szerinti szab6-
lyozott ingatlanbefektet6si tiirsasdg, a Szit. tv. szerinti szabiilyozott ingatlanbefektet6si
el6vdllalkoz6s, valamint emlitettek projekttiirsasdga e rovatba tesz X-et, amellett, hogy
az 1. vagy 2. sorban az 6ves vagy z516 bevalles t6ny6t is feltunteti.
I 1. Azon ad6z6nak kell e rovatba X-et tennie, aki/amely a kor5bbi ad66vre miir benyii
totta ad6bevall6s6t - az ad6zits rendj6r6l sz6l6 tdrv6ny alapjdn - onellen6rz6ssel (ut6-
lag) helyesbiteni kivenja. A koriibbi ad6bevallSsiit helyesbit6 ad6z6nak az ellen6rzott
ad66vi bevallSsi nyomtatvdny f6lapjiit 6s kapcsol6d6 bet6tlapjait az (j adatokra figye-
lemmel, a bevall6s valamennyi relevdns (nem csak a v5ltoz6) sordt ki kell tdltenie. Ebben
az esetben a ll. r6szben a,,Bevallott id6szakban" kell jelolni azon ad66v kezdet6t 6s v6g€t,
amelyre a helyesbit6s vonatkozik.

ll. Bevalliisi id5szak

ltt kell jelolni azt az id6szakol, amelyre a bevall6s vonatkozik, az l. pontban foglaltak
alapj6n.

lll. A zdr6 bevall6s beny[jtiisiinak oka

A z516 beval15s (1. 2. sor) benyfjtiisdnak okdt kell jelolni a megfelel6 kockdban, az l. pont-
ban emlitettek szerint.

lV. Beval16sban szerep16 bet6tlapok

A bevallSsi nyomtatv6nyhoz kiilonboz6 kieg6szit6 lapoktartoznak. A bevalliis teljess6g6-
hez a vonatkoz6 kieg6szit6 lapokat is - tev6kenys6gjelleg6nek megfelel6en - ki kell tOlte-
ni. Az,,N'-161,,D"-ig terjed6 lapok a nett6 iirbev6tel levezet6s6t tartalmazzdk. Ezek kiizill
<sak egyet - a v6llalkoziisra iriinyad6 betdtlapot - kell kitiilteni 6s benytjtani az ad6-
hat6s6ghoz. Az,,A"-t6l,,D'aig terjed6 kieg6szit6 lapok egyik6t sem kell kitiilteni a kti-
vetkez6 - rd vonatkoz6 - egyszeriisitett ipar(z6si ad6alap-megiillapitiist velaszt6!
a) szem6lyi jovedelemad616l sz6l6 torv6ny szerinti iitalSnyad6z6nak,
b) eva-alanynak,
c) kata-alanynak,
d) kisviillalati ad6alanynak.

Az,,A' jef ii lapot azon ad6z6knak kell kitolteni, akildamelyek az 6ltaliinos szabitlyoksze-
rint iil lapiu6k meg nett6 erbeveteluket. ldetartozik minden iparfiz6si ad6alany, amely
nem min6sUl hitelint6zetnek, p6nzugyi vdllalkozSsnak, biztosit6nak, befektet6si viillal-
koz6snak. Ki kell tiilteni az,,N' jel( lapot annak az ad6alanynak is, akinek/amelynek
nett6 drbev6tele az ad66vben a 8 milli6 forintot nem haladja meg 6s az ad6alap egysze-
r(sitett, a nett6 iirbev6tel 80%-iiban va16 megiillapitisat viilasztja, ftiggetlentil att6l,
hogy esetlegesen Szja. tv. szerinti iitalSnyad6z6nak, eva-alanynak, kata-alanynak vagy a
kisv6llalati ad6 alanydnak minrisi...
Nem kell ezt a lapot kitolteni az egyszerfisitett ipar(z6si ad6alap-meg6llapit6st vSlasz-
t6k koziil: a) a szemelyi jovedelemad616l sz6l6 t6rv6ny szerinti iita16nyad6z6knak, ha a
r5jukvonatkoz6 egyszeri.isitett ad6alap-megiillapitSst alkalmazzdk; b) azon eva alanyok-
nak, akik az egyszeriisitett vdllalkoz6i ad6alapjuk 500/o-5ban 6llapitjilk meg ad6jukat; c)
azon kata-alanyoknak, akik t6teles ad6alap szerinti ad6zdst v6lasztottak, d) azon kisv5l-
lalati ad6alanyoknak, amelyek a kisv6llalati ad6 1,2-szeres6ben iillapitjiik meg ipar(z6si
ad6alapjukat.
A,,B"jelii bet6tlapot a hitelint6zetekr6l 6s p6nztigyi vSllalkoz5sokr6l sz6l6 torv6ny sze-
rinti hitelint6zeteknek 6s penz0gyi vSllalkoziisoknak kell kitolteni.
A,,C"jelfi bet6tlapot a biztosit6knak kell kitdlteni.
A,,D"jel( lapot a befektet6si vdllalkozdsoknak kell kitolteni.
Az ,,E" jelt lapot azoknak a vSllalkoz5soknak kell kit6lteni, amelyek eladott 6ruk beszer-
z6si 6rt6ke 6s/vagy kozvetitett szolgSltatdsok 6rt6ke cimen kivenjdk csokkenteni a nett6
Srbev6telt a helyi ipar(z6si ad6alap kisz6mitSsa sor5n. Nem kell kitiilteni az,,E" ielii
lapot bdrmely, egyszer(sitett ad6alap-megilllapit6st velaszt6 ad6alanynak.
Az ,,F' jelfi kieg6szit6 lapot az ad6alap-megoszt5ssal osszeftigg6sben kell kitiilteni, an-
nak, aki sz6khely6n kiviil legal5bb egy telepul6sen telephellyel rendelkezik azaz ado-
alap megosztAsra kotelezett.
A ,,G" jelii lapot azoknak az ad6z6knak kell kitolteni, akiknek t(lfizet6se vagy fenndll6
koztartoz6sa van. A ,,G"jelii kieg6szit6 lap a t(lfizet6sr6l sz6ki nyilatkozat t6tel6re 6s
mds ad6hat6s6gniil fennilll6 koztartozSsok megnevez6s6re szolg6l.
A,,H"jelfi bet6tlapot azoknak az ad6z6knak kell kolteniiik, akik/amelyek a kordbbi ad6-
6vre miir beny(jtott ad6bevalliisukat - az ad6zAs rendj616l sz616 torv6ny alapj5n - ut6-
lag <!nellen6rz6ssel helyesbiteni kiviinjdk.

V. Azonosit6 adatok

Az ad6z6 azonosit6shoz szuks6ges adatokat 6rtelemszeriien kell kit6lteni.

Vl. Az ad6 alapjiinak egyszeriisiteft meghatSrozisi m6djiit v6laszt6k nyilatkozata
Az egyszer(sitett iparfz6si ad6alap-megiillapit5s az ipariizasi ad6alap f6szabdly6t6l
[Htv.39.9 (1) bekezd6s] elt6r6, egyszer(bb ad6alap-megiillapftiistjelent.Tekintve, hogy
a f5szabSlyhoz k6pest m6s m6don tOrt6nik az ad6alap-megSllapitSs, e116l az ad6alany-
nak nyilatkoznia kell.

Azipartzlsi ad6 alapjiinak egyszerfisitett meghatSrozdsi m6djilval az al;ibbi ad6z6k 6l-
hetnek a 201 3. ad66vben:
a) a 201 3. teljes ad66vben a szem6lyi jovedelemad6 tdrv6ny szerinti dtaldnyad6z6 vill-

lalkoz6,
b) az egyszer(sitett viillalkoz6i ad6 alanya ,
c) a kisad6z6 vdllalkozisok t6teles ad6jiinak alanya,
d) azon egy6b ipar0z6si ad6alany, akinek/amelynek a nett6 drbev6tele az ad66vben

- 1 2 h6napn6l rovidebb ad66v eset6n napi ar5nyosltdssal szdmitva id6ar5nyosan -

a 8 milli6 Ft-ot nem haladta meq,
e) a k isvdl la lat i  ad6alanya.

Az a) esetben az ipar(zesi ad6alap osszege a szem6lyi jcivedelemad6 torv6ny szerinti
6talSnyad6alap 2070-kal ncivelt (1,2 vel szorzott) 6sszege, de legfeljebb a szem6lyi jo-
vedelemad6 torv6ny szerinti bev6tel 80o/o-a. A b) esetben a viillalkozdsi szint( iparfz6si
ad6alap az eva alapj6nak 500/o-a. A c) esetben a t6teles ad6alap szerinti ad626 kata-alany
ipar(z6si ad6alapja szdkhely, illetve telephely telepUl6senk6nt 2,5-2,5 milli6 forint. A d)
esetben az ipariiz6si ad6alap osszege a nett6 Srbev6tel 800/o-a (0,8-cal szorzott osszege).
Az e) esetben az ad6 alapja a kisviillalati ad6 alapjSnak 200/o-kal novelt (1,2-vel szorzott)
0sszege.
Az egyszer(sitett ad6alap-meghatiiroz6s v5lasztdsakor nem kell kitolteni a Vll. 2-5. soro-
kat, valamint a fentebb emlftett a)-c) 6s e) esetben (5tal5nyad6z6, eva-alany, t6teles ad6-
alap szerint ad6z6 kata-alany, kisviillalati ad6 alanya eset6n) az,,A"6s,,E"jel6 kieg6szit6
lapokat. A teteles ad6alap szerinti ad626 kata-alanynak a Vll. 1. sordt sem kell kit6ltenie.
A Vll. 1. sorban kell feltiintetni:
a) az egyszer(sitett ad6alap-megellapitiist vSlaszt6 6taliinyad6z6 eset6n az 6ta16nyad6

alapj6t, a Vll. 6. sorban pedig az dtal6nyad6 1,2-vel szorzott 6sszeg6t, azaz az ipar(z6si
ad6 alapj6t;

b) az eva alanya eset6n az eva alapjiit a Vll. 6. sorban pedig az eva-alap fel6t, azaz az
ipar(z6si ad6 alapj6t;

c) az ipar(z6si ad6ban t6teles ad6alap szerint ad6z6 kata-alanynak az 1. sort iiresen
kell hagynia, mig a Vll.6. sorban szekhelye 6s valamennyi telephelye utiin 2,5 milli6
forintot, illetve, ha valamely sz6khely, telephely szerinti 6nkorm6nyzat illet6kess6gi



terrilet6n az ad6kotelezetts6ge nem Sllt fenn a teljes 6vben (pl. telephelynyitds, te-
lephely megszUntet6se, sz6khely6thelyez6s miatt), akkor az adott telep[il6s esetdn a
2,5 milli6 forint naptdri napokkal a16nyos r6sz6nek megfelel6 egyilttes osszeget;

d) a nett6 iirbev6tel 807o-dban val6 egyszer(sitett ad6alap-megSllapitdst viilaszt6 bdr
mely viillalkoz6 eset6n az,,A"jel( bet6tlapon levezetett (kisz6mitott) nett6 6rbev6tel
osszeg6t, a Vll. 6. pont alatt pedig a nett6 drbev6tel 80o/o-5nak, azaz az ad6alapnak
az osszeget,

e) az egyszer(sitett ad6alap-megSllapitSst v6laszt6 kisvellalati ad6 alany6nak a kisvSl-
lalati ad6 alapjdnak osszeg6t, a Vll.6. sorban pedig ennek l,2-vel szorzott osszeg6t,
azaz azipar(z1si ad6 alapjdt.

Vll. Az ad6 kisziimitisa

1. sor: ltt kell feltiintetni a vdllalkozds eg6sz6nek szintj6n k6pz6d6 Htv. szerinti nett6
drbev6tel osszegdt, fUggetlenul att6l, hogy az ad6alany tev6kenys6g6t hol (mely tele-
pUl6sen, belfoldcin vagy kiilfoldon) v6gzi. A nett6 6rbev6telelemek r6szletez6se 6s azok
6rtelmez6se a vonatkoz6 kieg6szit6 lapon talSlhat6. A viillalkoz6si szint( nett6 iirbev6-
telt a vonatkoz6 kieg6szit6 lapon kell levezetni. Ez6rt els6k6nt a vonatkoz6 kieg6szit6
lap 1. soriit, illetve az annak meghatSrozSsShoz sziiks6ges alsorokat kell kitiilteni!
Az adott kieg6szit6 lapon szerepl6 (kisziimitott, iisszegza) 1. sol iisszeg6t kell itt
feltaintetni.
Az egyszer(sitett ad6alap-meg;illapitdst viilaszt6 ad6alanyoknak ezt a sort a Vl. pontban
leirtak szerint kell kitolteni, azzal, hogy az,,A" jel10 bet6tlapot csak annak a viillalkoz5snak
kell kitolteni, akinek nett6 iirbev6tele az ad66vben - 1 2 h6napnSl rovidebb ad66v ese-
t6n napi ar6nyositdssal szdmitva id6arSnyosan - a 8 milli6 forintot nem haladja meg 6s
a nett6 6rbev6tel 8070-6ban (egyszer(sitetten) kivenja megiillapitani az ipariiz6si ad6
alapj6t.
2. sor: ltt kell felttintetni a vdllalkoziisi szint(, levonhat6 eladott iiruk beszerz6si 6rt6-
k6nek (eldb6) 6s a kdzvetitett szolgiiltatilsok 6rt6k6nek egyiittes osszeg6t. A levonhat6
Osszeg levezet6s6Iaz,,E" jelfi bet6tlaptartalmazza,ez6rlazL- havan ilyen jogcimen le-
vonhat6 t6tel - mindenk6pp ki kell tolteni. A levonhat6 t6tel magyariizatiit, az osszeg
kiszdmftiisSt az,,E"jel( laphoz irt itmutat6 tartalmazza.
3. sor ltt kell feltuntetni az alv6llalkoz6i teljesit6sek 6rt6k6t [Htv. 52. S 32. pont]. AlvSl-
lalkoz6i teljesit6sr6l akkor lehet sz6, ha az ad6z6 mind a megbiz6val, mind a szSllit6val
(alvSllalkoz6val) is a PolgSri Torv6nykonyv szerinti - ir6sban k6tdtt - viillalkozdsi szerz6-
d6ses kapcsolatban 6ll, felt6ve, hogy az adott raforditdst a v5llalkoz6 nem kozvetltett
szolgSltat5sk6nt vagy el6b6k6nt vagy anyagkolts6gk6nt szdmolta el. Alvdllalkoz6i telje-
sit6s az a Ptk. szerinti viillalkozSsi szerz6d6s alapj6n ig6nybevett szolg6ltat6s is, amelyet
a vdllalkoz6 'ij 6pit6sf lakds el66llitdsdhoz hasznSl fel, fuggetleniil att6l, hogy az ilyen
lakds eladSsa nem vSllalkozdsi, hanem ad;isv6teli szerz6d6ssel tort6nt. Ezen pont szerinti
6rt6kkel az ad6alany akkor csokkentheti a nett6 itrbevetel6t, ha azzal a Htv. 52. 5 22. pont
a) alpontja szerintjogdijk6nt, 52. S 36. pont szerint eladott itruk beszerz6si 6rt6kek6nt,
52. S 37. pont szerint anyagkolts6gk6nt, illetve 52. S 40. pont szerint kOzvetitett szolg6l-
tat6sok 6rt6kek6nt nett6 6rbev6tel6t nem csokkentette.
4. sor: Ebben a sorban kell szerepeltetni a v6llalkoz6si szint0 - nett6 6rbev6tel-csokken-
t6 - anyagkolts6g osszeg6t, a Htv.52. 5-5nak 37. pontja szerint. Az anyagkolts6g a szdm-
viteli torv6ny szerint (az ad66vben) elsz6molt anyagkOlts6ggel egyezik meg a szdmvi-
teli torv6ny hatiilya al6 tartoz6 vellalkoz6k eset6ben. A szem6lyi jovedelemad6 torv6ny
hatdlya al5 tartoz6 v6llalkoz6 eset6n a t6rgyevben anyagbeszerz6sre forditott kiadds a
szdmviteli tdrv6ny szerinti vdsdrolt anyagok (alap-, seg6d-, 0zem-, f(t6anyag, tartal6k
alkatrdsz, egy 6ven beliil elhasznSl6d6 szerszdmok, eszkozok, berendez6sek) tiirgy6vi
kdlts6g6t jelenti. Az egyszeres konywitelt vezet6 vagy p6nzforgalmi nyilv5ntartSst ve-
zet6 ad626k eset6ben a t5rgy6vi anyagbeszerz6sre forditott kiadSst novelni kell a tiirgy-
6vi kifizetett leltiiri nyit6k6szlettel 6s csokkenteni a t6rgy6vi kifizetett lelt6ri zii16k6szlet
6rt6k6vel. Az anyagk6lts6g dsszeg6t csokkenteni kell a sajdt vSllalkozdsban v6gzett be-
ruhdz6shoz felhaszn;ilt anyagok - anyagkolts6gk6nt elszdmolt - bekertil6si 6rtdk6vel,
tovitbb6 azzal az6rt6kkel, amellyel az ad6alany a Htv. 52. 5 32. pont szerint alvdllalkoz6i
teljesit6sek 6rt6kek6nt, 52. S 36. pont szerint eladott 5ruk beszerz6si 6rt6kek6nt vagy 52.
5 40. pont szerint kozvetitett szolgiiltatdsok 6rtdkek6nt nett6 Srbev6tel6t csokkentette.
5. sor: Ebben a sorban kell feltuntetni a Htv.52.s-iinak 25. pontj5ban szabelyozott K+F
elszdmolt kozvetlen kdltsdg6t. A Htv. ezen Srbev6tel-csokkent6 t6tel kapcs6n visszautal
a t6rsas6gi 6s az osztal6kad616l sz6l6 torv6nyre. Eszerint az alapkutatds, alkalmazott ku-
tat5s, kis6rleti fejleszt6s kolts6ge a t6rsasdgi ad616l 6s az oszta16kad616l sz6l6 1996.6vi
LXXXI. torv6ny (Tao tv.) 4. S-a 32. pontja szerint saj6t tev6kenys6gi kdrben megval6sftott
K+F tevdkenys6g kozvetlen kolts6ge.
6. sor: Ez a sor szolgdl a Htv. szerinti, vellalkozSsi szint( ipar(z6si ad6alap meg5llapit6-
sdra, friggetlenul a tev6kenys6g v6gz6s6nek hely6t6l. A Htv. szerinti v6llalkoziisi szint(
ad6alap meg6llapitds6hoz a 1. sor (nett6 Srbev6tel) osszeg6b6l kell levonni a 2. sorban,
a 3. sorban, a 4. sorban 6s az 5. sorban feltuntetett nett6 drbev6tel-csokkent6 t6telek
egyuttes osszeg6t. Ha a '1. sor osszeg6t el6ri vagy meghaladja a 2. sor, a 3. sor, a 4. sor,
6s az 5. sor sz6madatainak egyiittes osszege, akkor ebben a sorban ,,0"-t kell szerepeF
tetni. Ebben az esetben a 9. sorba, a 10. sorba, a 1 1. sorba 6s a 1 2. sorba, 13. sorba, 14.
sorba valamint a 17. sorba egyardnt,,oat kell irni.
Abban az esetben, ha a vdllalkoz6nakaz,,E"jelii kieg6szft6 lap lll. r6sz6t kell kitoltenie,
akkor ezen sor 6rt6ke a (az,,E"jel( kieg6szit6 lap lll. pontja alatt kiszdmitott) lll. 1 1. sorban
felttintetett osszeggel egyezik meg!
Az egyszer(sitett ad6alap-megiillapft6st vdlaszt6: a) szem6lyi jovedelemad6 torv6ny
szerinti 6taliinyad6z6 v5llalkoz6nak, b) eva-alanynak, c) t6teles ad6alap szerint ad6z6
kata-alanynak, d) 8 milli6 forint ad66vi - 12 h6napniil rdvidebb ad66v eset6n napi ar6-
nyositSssal sz6mitva a 8 milli6 forint id6ar6nyos r6szdt el nem 616 - nett6 Srbev6telt meg
nem halad6 6rbev6tehi vSllalkoz6nak, e) kisv5llalati ad6alanynak a sor 6rt6k6t a Vl. pont-
ban emlitettek szerint kell kitolteni.
Ha a kisad6z6 vdllalkozasok t6teles ad6j5nak alanya a helyi ipar(z6si ad6ban t6teles ad6-
alap szerinti (egyszeriisitett) ad6zdsi m6dot viilasztott 6s bevallesbenyojtdsra kotelezett
vagy bevalldst nyojt be fl6sd l. 2. 6s 9. pontokhoz irtakatl, akkor itt kell feltiintetni az
ad66vi ad6 alapj6nak 0sszeg6t, eset6ben az 'l -5. sorokat nem kell kitolteni.

7. sor: A viillalkoz6 az'llala foglalkoztatottak 6ves 6tlagos statisztikai Sllomdnyi l6tszii-
miinak el6z6 ad66vhez k6pest bekovetkez6 novekm6nye utdn 1 milli6 forint/f6 osszeg-
gel csokkentheti az ipar(z6si ad6 alapjdt (pl.: ha az 6vi l6tszdmndvekm6ny 5,36 f6, akkor
5,36x1 000000 Ft, azaz 5360000 Ft ad6alap-csokkent6s vehet6 ig6nybe). Az 6tlagos
statisztikai l6tszdmot a K6zponti Statisztikai Hivatal Utmutat6 az int6zm6nyi munkaiigyi
statisztika k6rd6ive kitolt6s6hez c. kiadvdny 2009. januilr 1. napjdn 6rv6nyes szabiilyai
szerint kell - k6t tizedesjegy pontossaggal - szdmitani. Az ad66vi iitlagos statisztikai
dllomdnyi l6tsz6m szilmitdsa sordn figyelmen kivUl kell hagyni azt, aki egy6bk6nt az
.itlagos statisztikai 6llomdnyi l6tszSmba tartozik, 6m iillomdnyba kerul6s6t kozvetlenUl
megel6z6en a vdllalkoz6val a t5rsasigi ad616l 6s az oszta16kad616l sz6l6 tclrv6ny szerint
kapcsolt v6llalkozdsnak min6siil6 v6llalkoziisnSl tartozott az dtlagos statisztikai ellom6-
nyi l6tsz6mba. Nem vehet6 ig6nybe az ad6alap-mentess6g olyan l6tsz5mb6vit6shez,
amely 6llami tdmogat6s ig6nybevetel6veljdtt l6tre. Allami tiimogatiisnak tekintend6 a
Nemzeti Foglalkoztatdsi Alapb6l foly6sitott olyan tSmogatiis, amelynek felt6tele 0j mun-
kahely l6tesit6se.
8. sor Ha az ad66vben a vdllalkoz6 6tlagos statisztikai 6llomdnyi l6tsziima az e16z6 ad6-
6v 6tlagos statisztikai iil lomSnydhoz k6pest 5olo-ot meghalad6 mdrt6kben csokken 6s a
v6llalkoz6 az el6z6 ad6€vben e jogcimen ig6nybe vett ad6alap-mentess6get, akkor az
ad66vet megel6z6 ad66vre ig6nybe vett ad6alap-mentess6g osszeg6vel az ad6alapot
meg kell novelni.
9. sor A mentess6ggel korrigSlt Htv. szerinti - vdllalkozis szintii - ad6alap sorban a
foglalkoztat6s utdn jii16 ad6alap-mentess6g osszegAvel csdkkentett, valamint a foglal-
koztat6s csokkent6s6hez kapcsol6d6 ad6alap-novekm6nnyel novelt vSllalkozdsi szint(
ipar[iz6si ad6alap 6sszeg6t kell ittfeltUntetni. Abban az esetben, ha a vSllalkoz6t tobb
onkorm6nyzat illet6kess6gi teriilet6n terheli Slland6 jelleg0 ipar(z6si tev6kenys6g ut5-
ni ad6kotelezetts6g (sz6khely6n kivul legaldbb egy telepiil6sen telephelyet tart fenn),
akkor ezt az iisszeget kell - az ad6alap-megosztSsra i16nyad6 szabSlyok szerint -

megosztani az egyes telepiil6sek kozott.
10. sor: ltt kell feltijntetni a 9. sorban szerepl6 vSllalkozAsi szint( ad6alap megosz-
tiisa eredm6nyek6nt el65ll6 - torv6nyi szabdlyok szerinti - telepiil6si szintii ad6ala-
pot. A megoszt6st a Htv. melleklete szerint kell elv6gezni, azt a megoszt6si m6dszert
alkalmazva, ami a tev6kenys6gre a legink;ibb jellemz6, illetve a megosztdssal 6rintett
telepUl6sre 0 forint ad6alapr6sz nem iillapithat6 meg. Term6szetesen abban az esetben,
ha a viillalkoz6t nem terheli ad6alap-megosztiisi kotelezetts6g (sz6khelye szerinti tele-
pUl6sen kiv0l, mds onkorm5nyzat illet6kess€gi teriilet6n nincs telephelye), akkor az ezen
sorban szerep16 osszeg megegyezik a 9. sorban szerepl6 osszegge..
1 1. sor: Az onkormainyzat rendelet6ben a 2,5 milli6 Ft v6llalkoz6si szint( ad6alapot meg
nem halad6 vSllalkozdsok szdm6ra ad6alap-mentess6get fogalmazhat meg (lehet, hogy
a mentess6g csak kisebb ad6alaposszegig, p6ldiiul 1 milli6 Ft-ig j5r). ltt kell feltijntetni
azon - az ad66vben ig6nybe vehet6 - ad6alap-mentess6g 6sszeg6t, amely az - iinkor-
manyzat rendelete szerint - a telepiil6si ad6alap iisszeg6t csiikkenti. Ha az cinkor-
mdnyzat ilyen mentess6gi szabSlyt nem iktatatott rendelet6be, akkor itt osszeget nem
kell, nem lehet jelolni.
12.sot'.Eza bevallSsi sor a telepill6si ad6koteles ad6alap megdllapitdsiira szolgSl. A te-
lepUl6si ad6alap (1 0. sor) osszeg6b6l le kell vonni az ad6mentes ad6alap osszeg6t (1 1 .
sor). Abban az esetben ha a 1 1. sor iisszege el6ri vagy meghaladja a 1 0. sor iisszeg6t,
akkor itt,,0"-t kell feltiintetni. Ekkor a 1 3. sorba 6s a 1 7. sorba egyardnt,,0" kell irni.
I 3, sor: Az ad6koteles telepiil6si ad6alapra jut6 ad6 6sszeg6t kell itt felti.intetni, az
onkormdnyzati rendelet szerinti ad66vi ad6m6rt6k alapulv6tel6ve,.
14. sor: Az tinkorm5nyzat helyi ad6 rendelet6ben ad6kedvezm6nyben (ad6csijkkent6s-
ben) r6szesitheti a 2,5 milli6 Ft ad6alapot meg nem halad6 vSllalkoz6kat (az ad6kedvez-
m6nyt az ad6 o/o-5ban (0-1 000/o kozdtt) fejezheti ki az onkormdnyzati rendelet, amely lehet
akdr '100o/o is). Az ad6t csiikkent6 kedvezm6ny osszeg6t kell feltiintetni. Ha az onkor-
mdnyzat ilyen kedvezm6nyt nem iktatatott rendelet6be, akkor ittosszeget nem kelljel6lni.
1 5, sor: A helyi ad6torv6ny szabSlyai szerint az ad66vben az ideiglenes jelleg( ipar[iz6-
si tev6kenys6g ut6n megfizetett ad65taliiny osszeg6t - az ad6alap-megos^As aftny'-
ban - le lehet vonni a szdkhely, telephely szerinti onkormdnyzatokhoz kimutatott ad6
osszeg6b6l, legfeljebb azonban csak annak nagysdgiiig. P6ld6ul, ha az ad6z6 ad66vben
200000 forintot fizetett ki ad65taliiny cim6n, az ad6alap-megosztas eredmdnyek6nt
pedig a telepiil6si ad6alap a vdllalkoz5si szint( ad6alap 20o/o-a, akkot az adott onkor-
mdnyzatniil levonhat6 dsszeg az ad66vben megfizetett ad6iitalAny 20o/o-a, azaz 40000
forint. Abban az esetben, ha az onkormdnyzatra jut6 ad6iita16ny osszege meghaladja a
1 3. sor dsszeg6t, akkor itt csak a 1 3. sorban szerepl6 osszeget lehet felti.intetni, a telepU-
l6sre jut6 (kiszdmitott) ad66taldny t6nyleges 6sszeg6t (t5j6koztat6 adatk6nt) pedig a 1 8.
sorban kell szereoeltetni.
1 6. sor: A helyi ad6kr6l sz6l6 torv6ny - 201 3. jdlius 1 -j6vel beiktatott - 40/A. 5 (1 ) bekez-.
d6s b) pontja alapjdn a sz6khely, illet6leg a telephely szerinti onkormdnyzathoz az ad6-
6vre fizetend6 ad6b6l - legfeljebb annak osszegdig terjed6en - levonhat6 az ad6alany
Sltal a rdforditask6nt, kdlts6gk6nt az ad66vben elszSmolt, az aut6pdly6k, aut6utak 6s
f6utak haszniilat66rt fizetend6, megtett fttal a16nyos dij (a tov6bbiakban: rjtdij) 7,5olo-a.
Ha a v6llalkozis ad6alap-megosztdsra kotelezett, akkor a k6lts6gk6nt, rSforditask6nt
elsz6molt e-itdij7,50/o-61 a sz6khely, illetve telephely(ek) szerinti onkormdnyzatokhoz
fizetend6 ipar(z6si ad6b6l a vdllalkoz6s szintj6n k6pz6d6 teues torv6nyi ad6alap 6s a
megosztdssal 6rintett onkormdnyzatokhoz kimutatott telepiil6si ad6alapok ar;lny5ban
vonhatja le. Teh6t az e-ftdi 7,50/o-a az ad6alap-megosztds arilny6ban vonhat6 le. Ha az
e-tldij7,So/o-a 1 00 000 forint, a telepiil6sre pedig a megosztds sordn a v6llalkozasi szint(
ad6alap 1 0%o-a jut, akkor itt I 0 000 forintot kell feltuntetni. Ebben a sorban tehdt az e-ft-
di1 7,5o/o-6nak a telepul6sre jut6 e-osszeg6t kell szerepeltetni. Abban az esetben, ha az
e-itd(j 7 ,5o/o-6nak telepiil6sre jut6 r6sze t6bb, mint a 1 3. sorban szerepl6 osszeg 6s a 1 5.
sorban szerepl6 osszeg kiilonbozete, akkor e sorban legfeljebb e kriltinbdzet osszeg6t
lehet felttintetni.
17. sot: Ez a sor szolgSl az ad66vi iparfz6si ad6fizet6si kotelezetts6g kisziimit6s5ra. Az
ad6kciteles ad6alapra vetitett ad6 osszeg6b6l (1 3. sor) le kell vonni az ad6 osszeg6t kti-
lonfdle jogcimeken cs0kkent6 teteleket (a 14-16. sorok egyuttes osszeg6t). Abban az
esetben, ha az ad6t cs6kkent6 t6telek egyiittes osszege el6ri vagy meghaladja a 1 3. sor
osszeg6t, akkor itt,,oat kell feltrintetni.
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lA bevall6si nyomtatvdny mdr nem tartalmaz az ad66vi ad6 elsz6molSs6ra vonatkoz6an
p6nzforgalmi adatokat (megfizetett el6leget, el6legkiegdszlt6s 6sszeg6t). Tekintettel
arra, hogy ezen p6nzforgalmi adatok mind az ad6z6, mind az ad6hat6sdg nyilvi intart6-
sdban rendelkez6sre Sllnakll
18. sorban ltt kell felt i intetni az ideiglenesjelleg( ipar(z6si tev6kenys6g utSn az ad66v-
ben t6nylegesen megfizetett ad6Staliiny 6nkormdnyzatra jut6 (arenyos) osszeg1t. Ez az
osszeg megegyezik a I 5. sorban feltrintetett dsszeggel, ha a 1 3. sorban felt i]ntetett ad6
arra fedezetet biztosit. Ha nem, akkor annii l csak nagyobb osszeg szerepelhet ebben a
sorban.
19. sor A ki. i l foldon l6tesitett telephelyen vdgzett tev6kenys6gb6l szdrmaz6 ad6alap
nem esik ad6ziis ali i . Ennek osszeg6t Ligy kell meghatdrozni, hogy a kti lfbldon l6tesitett,
a Htv. fogalmainak megfelel6 telephelyet 0gy kell tekinteni, mint belfdldi telephelyet,
s erre a telephelyre is - a megosztdsi szabSlyok szerint - kell osztani ad6lapot. Az igy
megosztott, ki i l foldi telephelyre, telephelyekre jut6 ad6alapresz vonhat6 le a teljes ad6-
a laob6 l .
20. sor ltt kell felt i intetni a v6llalkozds 6ltal (201 3. j0lius 1 -j6t5l az ad66v v6g6ig) kolts6g-
k6nt, rdfordit5sk6nt elszSmolt e-[tdi osszegenek 7,5%-iit.

Vll l . Ad6e16leg bevall i isa

A helyi ipar(z6si ad6ban - hasonl6an a tSrsasSgi ad6hoz - az ad6eloleget onad6zdssal
kell teljesiteni. Ez aztjelenti, hogy ebben a bevall5sban kell az ad6z6nak kiszdmitania

6s bevallania az el6legfizet6si id5szak k6t id6pontji ira az ad6el6leg osszeg6t. Az ad6-
el6leget is term6szetesen onad6zdssal kell megfizetni. Az igy bevallott el6leg minden

toviibbi int6zked6s n6lkii l  v6grehajthat6.

1. El6legfizet6s id6szaka

Az el6legfizet6s id6szaka a napt6ri 6wel egyez6 0zleti 6ves ad6z6k eset6n 2014.jflius
1-t6l 2015.j[nius 30-ig tart, ebben az ad6z6i korben ezt a k6t id6pontot kell beirni az
1. sorba. A naptSri 6vt6l elt6r6 uzleti 6ves ad6z6k eset6n az el6legfizet6si id6szak a be-
val15s beny0jt6s h6napjdt kovet6 mdsodik h6nap 1 . napjet6l tart 1 2 h6napon kereszttil, a
1 2. h6nap utols6 napj6ig. Ezen ad626knak az igy meghatdrozott id6pontokat kell beirni
a bevall6s ezen so16ba. Az el6legfizetds id6szaka tehdt 1 2 h6napnyi id6szakot olel 5t.

2. Els6 el6legr6szlet az el6legfizet6si id6szakban

Az els5 el6legfizet6s esed6kess6g6nek a napja az ad6el6leg-fizet6si id6szak 3. h6nap-
jdnak 15. napja, a naptSri 6wel azonos rizleti 6ves ad6z6 eset6n 2014. szeptember 15.
Itt kell jelolni az el5legfizet6s napjdt 6s az el6leg osszeg6t. Ebbe a sorba a Vll. 1 7. sor-
ban feltr.intetett osszeg 6s a 2014. miircius 15-6n (naptdri 6vt6l elter6 Uzleti 6ves ad6z6
eset6n az ad66v harmadik h6napjiinak utols6 napjiin) esed6kes (bevallott) el6legosszeg
kiilonb0zet6t kell irni. Ha 201 4. mercius 1 5-6n nem kellett ad6el6leget fizetni, akkor ezen
sor dsszege a Vll. 17. sorban felttintetett osszeggel egyezik meg. Ekk6nt a 2014.6vben
fizetett el6legosszeg a 201 3. ad66vre bevallott ad6val (Vll. 1 7. sor) egyezik meg.

3. M.isodik el6legr6szlet az el6legfizet6si id5szakban

A miisodik el6legr6szlet az el6legfizet6si id6szak 9. h6napj6nak I 5. napja, a naptdri 6wel
egyez6 iizleti 6ves ad6z6 eset6n 2015. mdrcius 15. Ezt a napot kell beirni ezen ad6z6
csoport esetdben, amellett, hogy az ad6el5leget is be kell vallani. A bevalland6 osszeg a
Vll. 1 7. sorban szerepl6 ad6osszeg (a 201 3. 6vi ad6) fele.

KITdLTESI UTMUTATO AZ,,A,, JELU BETETLAPHOz

Az ,X'jelii lapot azon ad6z6knak kell kitolteni, akik/amelyek az 6lta16nos szab6lyok
szerint Sllapg5k meg nett6 6rbev6te[iket. ldetartozik minden ipar(z6si ad6alany,
amely nem min6siil hitelint6zetnek, p6nzUgyi viillalkozdsnak, biztosit6nak, befektet6si
viillalkozdsnak, ide6rtve azt a v6llalkoziist is, akinel(/amelynek nett6 Srbev6tele a 8 milli6
forintot nem haladja meg 6s az ad6 alapj6nak egyszeriisitett megSllapit6siinak m6dj5t
vdlasztotta.
Nem kell kitoltenie az,,A" lelij bet6tlapot az aldbbi egyszeri.isftett ad6megellapitiist vd-
laszt6knak:
a) szem6lyi jovedelemad616l sz6l6 torv6ny szerinti 6taliinyad6z6nak,
b) azon eva-alanynak, aki az egyszer(sitett v6llalkoz6i ad6alap 50o/o-5ban 5llapitja meg

ad6jiit,
c) azon kata-alanynak, aki t6teles ad6alap szerinti ad6z6st vSlasztott,
d) a kisvSllalati ad6alanynak.

A kieg6szit6 lapot egyiitt kell kezelni a bevall6si f6lappal, ez6rt ki kell tiilteni a ki-
eg6szit6 lap fejr6sz6t is, toviibbS ezt az oldalt is ((6gszeriien) a16 kell irni!
1. sor: Ebben a sorban kell levezetni a - viillalkozdsi szint( - nett6 6rbev6tel osszeg6t.
A 2. sorban szerepl6 osszegb6l le kell vonni, a 3. sorban, a 4. sorban, a 5. sorban, valamint
a 6. sorokban szerepl6 osszeget. Ez a sor megegyezik a bevall6si f6lap 1. soriiban
feltiintetend6 iisszeg gel!
2. sor: A szamviteli tiirv6ny hatilya ald tartoz6 ad6alanyok eset6ben itt kell szere-
peltetni a szdmviteli totv6ny 72-75.5-5ban szerepl6 rendelkez6sek alapjin meghat6-
rozott - viillalkozdsi szint0 - nett6 6rbev6tel <isszeo6t. A iellemz6en nem v5llalkozdsi

tev6kenys6g folytatdsdra alakult szervezetek (pl.: t6rsadalmi szervezet, egyhiiz, alapit-
vdny, kolts6gvet6si szerv stb.) eset6ben a vSllalkoziisi tev6kenys6ggel 6sszef0gg6sben
realiz6lt Srbev6tel osszeg6t kell feltUntetni. A szem6lyi jtivedelemad6 hatilya alii tar-
t026 (magSnszem6ly) ad6alany eset6ben a tev6kenys6gv6926ssel (term6k6rt6kesites,
szolg6ltat5sny(jtiis) kozvetlen dsszefrigg6sben kapott - iiltaldnos forgalmi ad6 n6lkiili
- ellen6rt6k, novelve a kompenzdci6s feldrral 6s csokkentve az ad6hat6sdggal elszimolt
regisztr6ci6s ad6 osszeg6vel, felt6ve, hogy azt bev6telk6nt elszdmolta, tov5bbd azon
bev6tellel, amelyet a sz6mvitel16l sz6l6 torv6ny alapj6n egy6b bev6telk6nt kellene elsza-
molni. (P6ld6ul a t5rgyi eszkoz 6rt6kesit6s6b6l sz;rmaz6 bev6tel, a kiil6nf6le agrertamo-
gatdsok osszege nem tartozik a nett6 Srbevdtelbe).
3. sor: A tdrsas6gi ad616l 6s az osztal6kad616l sz616 tdrv6ny szerint jogdijnak min6sUl a
szabadalomnak, a v6dett eljiir6snak, a v6djegynek, illewe hason16 jognak, a know-how-
nak, az iizleti titoknak, az irodalmi, a m(v6szeti vagy a tudom6nyos m(vekszerzSi jogft'
nak, valamint a szerz6i )oggal szomsz6dos jognak a haszniilata6ft, felhaszndldsS6rt vagy
a haszn6latjog66rt kapott ellen6rt6k. Ebbe a sorban jogdibol sz6rmaz6, drbev6telk6nt
elszSmolt ellen6rt6k osszeg6t kell beirni.
4. sor: Ebbe a sorba kell beirni az egy6b szolgiiltatasok ert6kek6nt, illetve egy6b rdfordi-
tSsok kozott kimutatott - az ad6hat6sdggal elszimoh -jdveddki ad6 osszeget.
5. sor: Ebbe a sorba kell beirni az egy6b r6forditisok koziift kimutatott, az ad6hat6sdg-
gal elszdmolt regisztrdci6s ad6, energia ado 6sszeg6t.
6, sor: Kulon jogszabiily szerint felszdmithat6 - 6rbev6telk6nt elsziimoland6 - felszoF
g5l5si diat nem terheli ipar(zesi ad6, ezert azt le kell vonni a nett6 6rbev6telb6l. Ebbe a
sorba a felszolgdl6si dij iirbev6telk6nt elsz6moh Os?eget kell beirni.

KITOLTEsI UTMUTAT6 A,,B', JELO BETETLAPHoz

Az ,,8" jelii lapot azon ad6z6knak kell kitolteni, akik/amelyek hitelintdzetnelq vagy
p6nziigyi viillalkozdsnak min6sUlnek.
A kieg6szit6 lapot egyiitt kell kezelni a bevallSsi f6lappal, ez6rt ki kell tiilteni a ki-
eg6szit6 lap fejr6sz6t is, toviibbii ezt az oldalt is ((69szerfien) a16 kell irni!
1, sor: Ebben a sorban kell osszesiteni a 2-9. sorokban szerepl6 egyes - viillalkoz6si
szintU - nett6 drbev6telelemek tisszeg6t oly m6don, hogy a 2-7. sorokban szerepl6 osz-
szegeket dssze kell adni, majd abb6l a 8. sor 6s a 9. sor 6sszeg6t le kell vonni. Ez a sor
megegyezik a bevalliisi f6lap 1. sor6ban feltiintetend6 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 kd-

telezetts6g6nek sajatossSgai16l sz616 25O/2@O.(X11.24.) Korm. rendelet szabdlyai, tovdb-

b5 a 9. sor eset6ben a helyi ad6tOrveny 52.9 22. pont b) alpontja - p6nz0gyi l izingbe

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.

Az,,C" jelfi lapot azon ad6z6knak kell kit6lteni, akik/amelyek biztosit6nak min6sUlnek.
A kieg6szit6 lapot egyiitt kell kezelni a bevalliisi f6lappal, ez6rt ki kell tiilteni a ki-
eg6szit6 lap fejr6sz6t is, toviibbii ezt az oldalt is ((6gszeriien) a16 kell irni!
1. sor: Ebben a sorban kell osszesiteni a 2-8. sorokban szerep16 egyes - v6llalkoz6si szin-
t( - nett6 drbev6telelemek osszeg6t oly m6don, hogy a 2-7. sorokban szerepl6 <issze-
geket 6ssze kell adni, majd abb6l a 8. sor osszeg6t le kell vonni. Ez a sor megegyezik a
bevallisi f5lap 1. soriiban feltiintetend6 iisszeggel!

2-8. sorok Az egyes sorok a viillalkoz6si szint0 nett6 Srbev6telelemek kimutatdsira,
a vSllalkoz5si szint( nett6 6rbevetel levezet6sere szolg6lnak. A sorokat a szdmviteli
t0rv6ny 6s a biztosft6k 6ves besz;imol6k6szit6si 6s konyvvezet6si kotelezettseg6nek
saj;toss5gair6l sz6lo19212000. (X11.24.) Korm. rendelet szab6lyai alapjdn kell megha-
tdrozni.

KIT6tTESI UTMUTATO A,,c" JELO BETETLAPHoz

KITOLTESI UTMUTATO A,,D" JEtU BETETLAPHoz

Az ,,D" jelii lapot azon ad6z6knak kell kitolteni, akildamelyek befektettisi viillalkoziis-
nak min6sUlnek.
A kieg6szit6 lapot egyiitt kell kezelni a bevall6si f6lappal, ez6rt ki kell ttilteni a ki-
eg6szit6 lap fejr6sz6t is, tov6bbS ezt az oldalt is ((69szer(en) alii kell irni!
1. sor: Ebben a sorban kell 6sszesiteni a 2-6. sorokban szerep16 egyes - vSllalkoz6si szin-
t( - nett6 6rbevdtelelemek osszeg6t. Ez a sor megegyezika bevall6si f6lap 1, sorSban
feltiintetend6 aisszeggel!

2-6. sorok Az egyes sorok a viillalkozSsi szint( nett6 Srbev6teFelemek kimutatAsiira, a
vSllalkoz6si szint( nett6 6rbev6tel levezet6s6re szolgdlnak. Az egyes 50rokat a sz6mviteli
torv6ny 6s a befektet6si vSllalkoz6k 6ves beszdmol6 k6szit6si 6s konywezet6si kotele-
zettseg€nek saj6toss6gai16l sz6l6 251/20OO. (Xll. 24.) Korm. rendelet szabSlyai alapj6n
kell meohatdrozni.



KITOLTESI UTMUTAT6 Az,,E" JELU BETETtAPHoz
Ezt a kieg6szit6 lapot minden olyan v5llalkozdsnak ki kell tOltenie, amelyn6l van eladott
5ruk beszerz6si 6rt6ke (eliib6) 6s/vagy kiizvetitett szolgSltatiisok 6rt6ke, Nem kell
kitiiltenie ezt a lapot annak a v6llalkoz6nalc aki az iparriz6si ad6ban az ad6alap egy-
szeriisit€tt ad6alap-megiillapitiisi m6dj6t viilasztotta. E k6t rdforditiiselemmel csok-
kenthet6 a nett6 iirbev6tel a helyi ipar(z6si ad6 alapjiinak kiszdmitiisa sordn, azgnban a
201 3. ad66vt6l egyaittes iisszegiik csak korliitokkal vonhat6 le a nett6 iirbev6tel-
b6l. A korlStozds l6nyege, hogy az drbev6tel nagys6git6l fUgg6en e k6t nett6 erbev6-
teFcsokkent6 tdtel sdvosan vonhat6 le, min6l nagyobb a nett6 iirbev6tel osszege, ann5l
kisebb iisszeggel lehet csokkenteni a nett6 Srbev6telt. Nem vonatkozik a korl6toziis
arra a v6llalkoziisra, amelynek nett6 6rbev€tele az 5OO milli6 forintot nem haladja
meg 6s nem min6siil az l. pont szerinti 64elemben vett kapcsolt v6llalkoz6snak.
A Htv. 39. S-dnak (4) bekezd6se szerint az (1 ) bekezd6s a) pontja szerinti nett6 6rbev6tel-
csokkentS osszeggel (eladott druk beszerz6si 6rt6ke 6s kozvetitett szol96ltatdsok 6rt6ke)
a v5llalkoz6 - nett6 6rbev6tele osszeg6t6l frigg6en, sdvosan - az aliibbiak szerint csok-
kentheti nett6 iirbev6tel6t. A nett6 6rbev6tel
- 500 milli6 forintot meg nem halad6 tisszeg6b6l az e s6vba jut6 nett6 iirbev6tel-cs6k-

kent6 osszeg eg6sze,
- 500 milli6 forintot meghalad6, de 20 milliSrd forintot meg nem halad6 dsszeg6b6l

az e sdvba jut6 nett6 6rbev6tel csokkent6 6sszeg, de legfeljebb az e siivba jut6 nett6
6rbev6tel 85%o-a,

- 20 millii ird forintot meghalad6, de 80 millii ird forintot meg nem halad6 osszeg6b6l
az e sdvba jut6 nett6 6rbev6tel csdkkent6 osszeg, de legfeljebb az e sdvba jut6 nett6
iirbev6tel 7570-a,

- 80 milliiird forintot meghalad6 osszeg6b6l az e sSvba jut6 nett6 iirbev6tel-csokkent6
osszeg, de legfeljebb az e s6vba jut6 nett6 Srbev6tel 7oolo-a

vonhat6 le.

A Htv. 39. 5 (7) bekezd6se 6rtelm6ben - a f6szabSlyban foglaltakt6l elt6r6en - az ad6-
alap meg6llapit6s6niil azon 5ruk, anyagoll szol95ltat6sok 6rt6kesit6s6vel osszeftigg6s-
ben elszemolt eladott 6ruk beszerz6si 6rt6k6nek 6s kozvetitett szolg6ltatdsok 6rt6k6nek
teljes osszege csokkenti a nett6 Srbev€tel Osszeg6t, amely 6ruk, anyagok, szolgdltatiisok
6rt6kesft6se ut6n az ad6alany a sz6mvitel16l sz6l6 tdrvdny szerinti expolt6rt6kesit6s
nett6 Srbev6tel6t vagy a kiizfinansziroz6sban r6szesiil6 gy6gyszeleh mint aruk
6rt6kes[t6se uten belfoldi 6rt6kesit6s nett6 iirbev6tel6t szdmol el. Az elsz6mol6h6zi
tev6kenysdget v6gz6 szervezetn6l, az 5ltala - a foldg5zpiaci 6s villamosenergia-piaci
tigyletek elsz6molSsa 6rdek6ben - vSsdrolt 6s tovdbb6rt6kesftett, a szdmvitelr6l sz6l6
torv6ny szerinti eladott Sruk beszerz6si 6rt6kek6nt elsziimolt foldgiiz 6s villamos energia
beszerz6si 6rt6ke teljes osszege csdkkenti a nett6 6rbev6tel 6sszeg6t.

L Ad6alany adatai
A f. sorban kell jeldlni ae., hogy az ad6alany a Htv. 39. 5 (6) bekezd6se alkalmaziis6nak
hat5lya alii esik-e. A Htv. e rendelkez6se ugyanis el6irja, hogy a tdrsasdgi ad6r6l 6s az
osztal6kad6r6l sz6l6 torv6ny szerint kapcsolt vdllalkoz6snak min6sUl6 ad6alanyoknak az
ad6 alapjdt az ad6alany kapcsolt viillalkozSsok osszes nett6 Srbevetele 6s Osszes nett6
Srbev6teFcsokkent6 rdfordit6sa pozitiv el6jelfi kUlonbdzetek6nt - figyelemmel a 39. S
(4) 6s (5) bekezd6sben foglaltakra - kell meg6llapitani, azzal,hogy azegyes ad6alanyok
ad6alapja ezen killonbozetnek 6s az ad6alany nett6 6rbev6tel6nek a kapcsolt v6llalkozii-
sok 6sszes nett6 6rbev6tel6ben k6pviselt ardnydnak szorzata. Az e bekezd6sben foglaF
takat csak azon ad6alanynak kell alkalmaznia, amely eset6ben az eladott Sruk beszerz6si
6rt6k6nek €s a kozvetitett szolgiiltates 6rt6k6nek egyiittes Osszege az ad6alany nett6
Srbev6tel6nek 500/o-iit meghaladja,kiz1r6lag az ezen felt6teleknek megfelel6 kapcsolt
v6llalkoziisai vonatkozAs6ban. Tehdt e n6gyzetbe azon v6llalkoz5snak kell X-et tennie,
amely megfelel valamennyi, kovetkez6 felt6telnek:
- a tSrsasegi ad6r6l 6s osztal6kad6r6l sz6l6_torv6ny szerinti kapcsolt v5llalkoz6snak

min6siil 6s
- a helyi ipar(zdsi ad6 alanya 6s
- az el5b6 6s a kozvetitett szolgSltatiis 6rt6k6nek egy0ttes osszege meghaladja a nett6

6rbev6tel 50%-6t 6s
- az ad6alany rendelkezik az el6z6 felt6telnek megfelel6 kapcsolt v6llalkozSssal.
Amennyiben efelt6telek mindegyike teljesiil, akkol a tov6bbiakban csaka lll. pont
alatti sorokat kell kitdlteni, ha egy vagy tifbb felt6tel nem teljesail, akkor pedig
csak a ll. pont alatti sorokat kell kitiilteni.
A 2. 6s a 3. sorban az ad6z6 azonosit5s6hoz szuks6ges adatokat kell feltLintetni.

ll. A Htv. 39. S (5) bekezd6s6nek hatilya a15 nem tartoz6 v6llalkoz6s eset6n kittil-
tend6 bevalliisi sorok

Az 1. sorban kell feltiintetni az eladott druk beszerz6si 6rt6ke Osszeg6t.
Az eliib6 fogalmdt a Htv. 52. 5-6nak 36. pontja hatiirozza meg. Az eladott druk beszer-
z6si 6rt6ke a kett6s kdnywitelt vezet6 v6llalkozdsok eset6ben a vdsdrolt 6s v6ltozatlan
formdban eladott anyagoknak, Sruknak - a sz5mvitel16l sz6l6 t6rv6ny szerint az eladott
iiruk beszerz6si 6rt6kek6nt elszdmolt - bekeriil6si (beszerz6si) 6rt6ke. Az egyszeres
k0nyvvitelt, valamint - a szem6lyijovedelemad616l sz6l6 torv6ny hat6lya alii tartoz6 -
p6nzforgalmi nyilv5ntartdst vezet6 vdllalkoz6k eset6ben a tdrgy6vi 5rubeszerz6sre for-
ditott kiadds, csdkkentve a kifizetett 6ruk6szlet lelt5r szerinti zil16 6rt6k6vel, ndvelve a
kifizetett 6ruk6szlet lelt6r szerinti nyit6 6rt6k6vel. Csokkenti az eladott druk beszerz6si
6rt6k6t az az 6rt6k, amellyel az ad6alany a Htv.52. S 32. pont szerint alvdllalkoz6i telje-
sit6sek 6rt6kek6nt, a Htv. 52. S 37. pont szerint anyagkolts6gk6nt, a Htv. 52. S 40. pont
szerint kozvetitett szol96ltatiisok 6rt6kek6nt nett6 erbev6tel6t csokkentette.
A 2, sorban kell feltuntetni a kozvetitett szolg6ltatSsok 6rt6k6t.
A kozvetitett szolgdltatiisok 6rt6k6nek fogalmdt a Htv.52. S-6nak 40. pontja tartalmaz-
za. E levonhat6 t6tel megegyezik a szdmviteli tOrv6ny szerinti kdzvetitett szol96ltatdsok
6n6k6vel, felt6ve, hogy a jogUgylet ir6sbeli szerz6d6sen alapul. A sziimviteli torv6ny-
nyel azonos tartalmf kozvetitett szolgdltatiisokr6l akkor van sz6, ha az ad6alany sajdt
nevdben vSsSrol meg olyan szolgSltat6st, amelyet harmadik szem6llyel irdsban kotdtt

szerz6d6s alapjdn ez ut6bbi szdmdra vSltozatlan form6ban ad tovAbb, azaz nem a sajdt
teljesltm6ny6hez hasznSlja fel. Mindennek ki kell t(nnie a szdmldziisb6l is. (A kimen6
sz6mlSkban - ha az sajdt 6s kozvetitett szolgilltat6sokat is tartalmaz - kuldn kell fel-
ttintetni a kozvetitett szolgdltat5s megnevez6s6t 6s ellen6rt6k6t, mely nem kell, hogy
azonos legyen a szolgiiltatiis beszerz6si iirdval.)
A 3. sorban kell feltiintetni az 1 . sor szerinti el5b6 6s a 2. sor szerinti kbzvetitett szolgiilta-
t6sok 6rt6k6b6l azon r6forditdsr6szek egyrittes osszeg6t, amelyek olyan term6kek (5ruk,
sajiit el6Sllitds( term6kek), szolgiiltatdsok 6rt6kesit6s6hez kot6dnek, amelyek utiin a
szamvitel16l sz6l6 torv6ny szerint export 5rbev6telt kell elsz6molni. Ezt a sort nem kell
kitiilteni annak a viillalkoziisnak amelynek nettri 6rbev6tele az 5OO milliri forintot
nem haladja meg.
A 4, sorban kell feltiintetni az 1. sor szerinti eliib6 6rt6k6b6l azon r5forditSsr6szt, ame-
lyet a vallalkoz6 k6zfinanszirozott (tb-finansziroz6sban r6szesri16) gy6gyszer 6rt6kesit6-
s6vel cisszefiigg6sben sz5mol el. Ezt a sort nem kell kitiilteni annak a v:illalkoziisnalc
amelynek nett6 6rbev6tele az 500 milli6 forintot nem haladja meg,
Az 5. sorban kell feltrintetni az 1. sorb6l az el5b6 azon rdforditiisr6sz6t, amelyet az
elszimol6h5zi tev6kenys6get vegz6 szeNezet a foldg5zpiaci 6s villamosenergia piaci
r.igyletek elszdmol6sa 6rdek6ben vds6rolt 6s tovSbb6rt6kesitett, a foldgdz 6s villamos
energia kapcsdn el6b6k6nt szdmolt el.
A 6. sorban kell feltrintetni az eldb6 6s a kozvet[tett szol96ltatasok egyijttes osszegdnek
azt a r€sz6t, amelyet a Htv. 39. S (4)-(5) bekezd6se szerinti szdmitas eredm6nyek6nt iill
el5 (ez a szdmadat nem haladhatja meg az 1. 6s a 2. sor szerinti adat egyuttes osszeg6t).
Ezt a solt nem kell kitiilteni annak a v6llalkoz6snalc amelynek nett6 5rbev6tele az
500 milli6 forintot nem haladja meg.
A 7. sor szolgSl annak kimutatdsdra, hogy mekkora az az osszeg, amellyel t6nylegesen
csokkenthet6 a nett6 Srbev6tel eliib6 6s kozvetitett szolgiiltat6sok egyilttes 6rt6ke jog-
cimen. Ha a v6llalkoziis nett6 Srbev6tele az 500 milli6 forintot nem haladja meg, akkor
ez a sor az 1. 6s a 2. sorban feltuntetett sziimadat egyuttes osszeg6vel egyezik meg. Ha
nem, akkor a 3. sorban, a 4. sorban, az 5. sorban 6s a 6. sorban feltijntetett sz6madatokat
kell dsszeadni 6s itt belrni.

lll, A Htv. 39. S (6) bekezd6s6nek hatdlya a15 tartoz6 kapcsolt v6llalkoz5s eset6n
kitiiltend6 bevallSsi sorok

Az l. pontban emlitett felt6teleknek megfelel6 vSllalkoz6snak a helyi ipariiz6si ad6 alap-
jiit kiilcin sz6mitds szerint - l6nyeg6ben csoportszinten, osszevontan - kell megdllapita-
nia, azzal,hogy az osszevont, csoportszintii adatokra vonatkozik az eliib6 6s a kozvetitett
szolgiiltatesok 6rt6ke nett6 drbev6telb6l val6 levonhat6s5giinak korliitozdsa 6s az ezen
korliitoziis a16li kiv6telek.
Az 1. sorban kell feltUntetni azt a nett6 iirbev6telosszeget, amely az osszevont ad6alap-
sziimit6sra kotelezett (1. pontban emlitett) kapcsolt viillalkozdsok Htv. szerinti nett6 6rbe-
vdtel-adatainak dsszegz6sek6nt 5ll el6.
A 2. sorban kell feltrintetni az osszevont ad6alap-sz6mitSsra kotelezett (1. pontban em-
lftett kapcsolt) vSllalkoz5sok osszevont anyagkolts6g, alviillalkoz6i teljesit6sek 6rt6ke
6s K+F kdzvetlen kolts6geinek osszeg6t. Ezen nett6 iirbev6tel-csdkkent6 t6telek teljes
cisszeg6vel korliitoz5s n6lkiil csokkenthet5 a nett6 Srbev6tel a helyi ipar(z6si ad6alap
szdmitdsa sordn.
A 3. sor szolgiil az osszevont ad6alap-szdmitSsra kotelezett (1. pontban emlitett kap-
csolt) viillalkozSsok osszesitett eldb6 <isszeg6nek kimutatdsiira.
A 4. sor szolgdl az osszevont ad6alap-szdmit6sra kotelezett (1. pontban emlftett kapcsolt)
vSllalkozdsok <jsszesitett kozvetitett szolgiiltatdsok €rt6ke osszeg6nek kimutat6s6ra.
Az 5. sorban kell felttintetni az 3. sor szerinti dsszesitett el.ib6 6s a 4. sor szerinti, <isz-
szesitett kozvetitett szolgiiltatiisok 6rt6k6b6l azon rdforditiisr6szek egyuttes osszeg6t,
amelyek olyan term6kek (5ruk), szolgi{ltat6sok 6rt6kesit6s6hez k6t6dnek, amelyek ut;in
a szdmvitel16l sz6l6 tOrvdny szerint exportdrbev6telt kell elszdmolni.
A 6, sorban kell feltiintetni az 3. sor szerinti el5b6 6rt6k6b6l azon refordit6sr6szt, ame-
lyet az 0sszevont (csoportszintfi) ad6alap-megSllitiisra kotelezett viillalkoz6 ad6alany
b6rmelyike kOzfinanszirozott (tb-finansziroz;isban r6szesiil6) gy6gyszer 6rt6kesit6s6vel
osszeftigg6sben sz6mol el.
Az 7, sorban kell feltuntetni a 3. sorb6l az el5b6 azon riiforditdsr6sz6t, amelyet az
elsz5mol6hdzi tev6kenys€get v6gz6 szervezet a foldg6zpiaci 6s villamosenergia piaci
tigyletek elszdmolSsa 6rdek6ben v6siirolt 6s toviibb6rt6kesitett foldg6z 6s villamos-
energia kapcs6n el5b6k6nt szdmolt el.
A 8. sorban kell feltuntetni az osszevont ad6alap-szdmitdsra kotelezett (1. pontban em-
litett kapcsolt) vdllalkoziisok <isszes el;ib6je 6s <isszes kozvetitett szolgiiltat6sok 6n6ke
egyiittes osszegdnek azt a r6sz6t, amely a Htv.39. 5 (4)-(5) bekezd6se szerinti szdmit6s
eredm6nyek6nt 6ll el6 (ez a szSmadat nem haladhatja meg az 3.6s a 4. sor szerinti adat
egyLittes osszeg6t).
A 9. sor szolgiil annak kimutat6siira, hogy mekkora az az osszeg, amellyel t6nylegesen
cs6kkenthet6 az osszevont nett6 drbevetel eliib6 6s kozvetitett szol96ltatdsok egy0ttes
6rt6kejogcimen, az dsszevont, csoportszint( ad6alap kisz5mit6sa 6rdek6ben. Ez a szdm-
adat a korldtozds n6lktil levonhat6 csoportszint( t6telek (5. sorban, 6. sorban 6s 7. sor-
ban) feltr.intetett dsszegek) 6s a 8. sorban szerepl6 <isszeg egyiittes Osszegek6nt iill el6.
A 10, sorban kell felttintetni azt, hogy mekkora az osszevont, csoportszint( ad6alap
6sszege. Ennek 6rdek6ben a csoportszint( nett6 iirbev6tel (1. sor) <fsszeg6b6l le kell
vonni a korlStozes alii nem es6 nett6 6rbev6tel-cs,0kkent6 tdtelek (riiforditiisok, kolts6-
gek) egyiittes, csoportszint( 6rt6k6t (2. Sor), tov6bbS a 9. sorban szerep16, t6nylegesen
levonhat6 eliibd 6s kozvetitett szolgiiltatdsok egyiittes osszeg6t.
A I l. sorban kell rogziteni az ad6alany v5llalkoz5si szintfi alapjSnak dsszeg6t. Ez az adat
nem az 6ltalanos szabiilyoknak megfelel6en a vdllalkozds szintj6n el65l16 nett6 6rbev6tel '

es nett6 Srbev6tel-csdkkent6 t6telek egyenlegek6nt 5ll elo hanem a I 0. sorban szerep-
l6 csoportszintii, osszesitett ad6alap erbev6tel-a16nyos osszegek6nt. Ez6rt a 1 O. sorban
szerepl6 osszeget meg kell szorozni a viillalkoziis nett6 5rbevdtele [vonatkoz6 kieg6szit6
lap ll. 1 soriiban kisz5mitott nett6 6rbev6tel dsszege/osszes, csoportszint( nett6 iirbev6-
tel osszege (1. sor)l hiinyados 6rt6k6vel (a hiinyadost 6 tizedesjegyig kell sziimftani)y.
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KITOLTESI UTMUTAfO AZ.F" 'ELA BETETLAPHOZ
Ha a v5llalkoz6 (ad6z6) tObb 6nkormdnyzat illet6kessegi terillet6n v6gez iilland6 jelleg(
ipar(z6si tevdkenys6get, azaz sz6khelye szerinti <inkormdnyzat illet6kess6gi teriilet6n lll. Megosztiis
kiviil (miis, kUlfoldi vagy belfoldi telepiil6sen) van legalSbb egy telephelye akkor az ,,F"
jelii bet6tlapot is ki kell tolteni. Ha a szem6lyi jelleg{ riiforditiis szerinti ad6alap-megoszt6st alkalmaza, akkor a t. 6s

. 2. sorokat kell kitolteni. Amennyiben az eszkdz6rt6k ariinyos megosztSsi m6dszert al-
A bet6tfapot egyiitt kell kezelni a bevalliisi f6lappat, ez6rt ki kell tiilteni a bet6tlap kalmazza 0gy a 3. 6s a 4. sorokat kell kitolteni. Ha a vSllalkozds a komplex megold6si
fejr6sz6t is, toviibbi ezt az oldalt is (c6gszeriien) alii kell irni! m6dszert alkalmazza abban az esetben az 1 -4. sorok mindegyik6t ki kell tdlteni.

1. sor: ltt kell feltuntetni a Htv. mell6klet6nek 1.1. pontja alapj5n szSmitott (villalkozds
l. Ad6alany szint() szem6lyi jelleg( r6forditSs dsszeg6t, azaz a szem6lyi jelleg( r5fordft.ts ardnydban

tort6n6 ad6alap-megosztas vetit6si alapjSt.
Az ad6alany azonositSs6ra szol9616 mez5, az adoz6 nev6t 6s ad6azonosit6 sz6mdt (ma-
ganszem6ly eset6n ad6azonosit6jel6t, szervezet eset6n ad6szAmdt) kell felti.intetni.

ll, Alkalmazott ad6alap-megosztiis m6dszere

Itt kell jelolni az ad66vben alkalmazott ad6alap-megosztdsi m6dszert. A Htv. 3. szdmri
mell6klet6ben szerepl6 megosztSsi m6dszerek kcjztil a tev6kenys6gre leginkdbb jellem-
z6 m6dszer alapj6n lehet az ad6alapot megosztani. Az ad6alap-megosztSs m6dszere
tehiit nem a villalkoziis vSlasztisinak fiiggv6nye! Tehdt az 1. pont vagy a 2. pont
vagy a 3. pont melletti n6gyzetbe lehet X-et tenni, felt6ve, hogy az ad6alap-megoszt6sra
az a leginkdbb jellemz6, az a16bbi korliitok figyelembev6tel6vel:

. Annak az ad6z6nak, amelynek az ad66vet megel6z6 ad66vi ad6alapja (id6arSnyo-
san) meghaladta a 100 milli6 Ft-ot, csak 6s kiz6r6lag a Htv.3. sziimf mell6klete 2.1
pontja szerinti (komplex) megosztdsi m6dot lehet alkalmazni. Ez6rt ezen ad626 csak
a 3. pont melletti n6gyzetbe tehet X-et, figyelembe v6ve a kovetkez6 pontokban fog-
laltakat is.

. Abban az esetben, ha a v6llalkoz6 tev6kenys6g6re a komplex megosztSsi m6d a leg-
ink5bb jellemz6, vagy ha ezt a m6dszert kell a vSllalkoz6nak alkalmaznia , akkot az,,F"
jehi lap lll. pont 1., 2., 3., 4. sorait egyardnt ki kell kitolteni.

. A Htv. 3. sziim( mell6klet6nek 2.2 pontjiiban szerepl5 villamos energia vagy foldgdz
egyetemes szolgiiltat6nak, eloszt6i enged6lyesnek, villamosenergia-keresked5nek,
foldg6zkeresked6nek a 4. pontn6l l6v6 n6gyzetbe kell jelolni, esettikben ugyanis csak
ez a m6dszer alkalmazhat6. Ekkor az egyetemes szolg6ltat6nak 6s az energiakereske-
d6nek az,,F"jel0 lap lll. pont 5.6s 6. sorait, eloszt6i hdl6zati enged6lyesnek pedig az
,,F"jel[i lap lll. pont 7.6s 8 sorait kell m69 kitoltenil

. Az 6pit6ipari tev6kenys6get v69z6vAllalkoz6 (osszes Srbev6tel6nek legal6bb 75yo-a
6pit6ipari tev6kenys6gb6l ered) d6nthet 0gy is, hogy nem az Sltaliinos szab5lyok sze-
rint osaja meg az ad6 teljes alapjiit, hanem a Htv. 3. sz6mri mell6klete 2.3 pontja sze-
rinti specifikus megoszt6si m6d alapj6n. Ez a dont6si lehei6s6g annak az 6pit6ipari
tevekenys6get v6gz5nek is nyitva 6ll, melynek ad66vet megel6z6 ad66vi Srbev6tele
a 100 milli6 forintot meghaladja. llyen ir5nyri dont6s esetdn az 5. pont melletti n6gy-
zetbe kell X-et irni.
E megoszt;si m6d eset6n a sz6khely szerinti, valamint a Htv.52. S 31. pont a) alpontja
szerinti telephelyek szerinti telepul6sekre az ad6alap 5Qo/o-6t a hagyomdnyos m6-
dokon kell megosztani, az ad6alap mSsik 500/o-5t viszont az 6pit6ipari teljesitm6ny
ardny6ban azon telepiil6sek kozritt, melyek az6rt viiltak telephelly6, mert az ott foly-
tatott 6pit6ipari tev6kenys6g id5tartama az ad66ven beliil a 180 napot meghaladta.
Ekkor - a sz6khely 6s a klasszikus telephelyek szerinti teleptil6sek eset6n - az,,F"jel[i
lap fff. pont 1 . 6s 2. vagy 3. 6s 4.vagy 't.,2.,3.,4. sorait kell kit6lten!, az 6pit6ipari tev6-
kenys6g id6tartama miatt telephelly6 viil6 telepiil6sek eset6n pedig az,,F"jelii lap ilt.
pont a 9. 6s 10. sorait kell m6g kitolteni!

. A vezetek n6lktili tdvkozl6si tev6kenys6get vdgz6 v6llalkoz6 a 201 3. 6vben kezd6dott
ad66v6re csak a Htv. 3. sz5mrl mell6klet6n€k 2.4.1 pont szerint oszthatja meg az ad6
afapj6t. Ez6rt ez a vdllalkoz6 - f6szab5ly szerint - csak ide tehet X-et. Ekkor az,,F" 1elfi
lap lll. pont 1 1 . 6s 1 2. sorait kell kitolteni!

. A vezet6kes tdvkdzl6si szolg5ltatAst nyijt6 vSllalkoz6 eset6n csak a Htv. 3. szdm0 mel-
l6klete 2.4.2 pontja szerinti megosztasi m6d alkalmazhat6. Ez6rt ezen ad6z6 csak e
helyre tehet X-et. Ekkor az,,F"jel( lap lll. pont 1 3. 6s 1 4. sorait kell kitolteni! Ha viszont
a vezetekes tdvkdzl6si szolgSltatSst nyijt6 vezet6k n6lkUli t6vkozl6si szolgSltat6st is
nyfjt, akkor az,,F" jel( lap lll. sor 1 5. 6s 1 6. sorait is ki kell tOlteni.

2. sor: Ebben a sorban kell szerepeltetni a szem6lyi jelleg( r6forditdssal ardnyos meg-
osztdsi m6dszer alkalmaz6sa sor5n az adott (sz6khel, telephely szerinti) telepUl6sen
felmertilt (oda jut6) szem6lyi jelleg( riiforditiis osszeg6t.
3. sor: ltt kell feltiintetni a Htv. mell6kletdnek 1.2. pontja alapjen sziimitott a sz6khely,
telephely szerinti telepUl6sre jut6 osszes eszkoz6rt6k osszeg6t, azaz az eszkozaftnyos
ad6alap-megosztiis vetit6si alapjdt.
4. sor: Ebben a sorban kell szerepeltetni az adott (sz6khely, telephely szerinti) telepU16-
sen felmertilt (oda jut6) eszkdz6rt6k osszeg6t.
5. sor: E sorba kell irni az egyetemes szolgiiltat6, villamosenergia- vagy foldgSzkeres-
ked6 eset6n a villamos energia vagy fdldg5z v6gs5 fogyaszt6k r6sz6re tort6n6 6rt6kesi-
t6s6b6l sz6rmaz6 osszes sz6mviteli tdrv6ny szerinti nett6 drbev6tel6t, azazezen ad6z6i
korben a megoszt6s vetitdsi alapjdt.
6. sor: Ebben a sorban kell felt0ntetni az egyetemes szolgSltat6, villamosenergia- vagy
fcildg6zkeresked6 eset6n a villamos energia vagy foldgdz v6gs6 fogyaszt6k r6sz6re tor-
ten6 6rt6kesit6s6b6l sz6rmaz6, az6nkorm6nyzat illet6kess6gi teriilet6rejut4 azaz a tele-
pill6sen l6v6 v6gs6 fogyaszt6kt6l sz6rmaz6, szdmviteli torv6ny szerinti nett6 iirbev6telt.
7. sor: ltt kell rogziteni a villamosenergia-eloszt6hi{l6zati enged6lyes 6s foldgdzeloszt6i
enged6lyes eset6n az osszes v6gs6 fogyaszt6nak toviibbitott villamos energia vagy fdld-
gdz mennyis6g6t, vagyis ebben az ad6z6i korben a megosztiis vetit6si alapjiit.
8. sor: Ez a sor szolgiil a villamosenergia-eloszt6h6l6zati enged6lyes 6s foldgSzeloszt6i
enged6lyes eset6n az onkormdnyzat illet6kess6gi tertilet6n l6v6 v6gs6 fogyasz6nak to-
v6bbitott villamos energia vagy f0ldgdz mennyis6g6nek feltrintet6s6re.
9. sor: Epit6ipari tev6kenys6get v6gz6 eset6n - ha a rd vonatkoz6 specifikus megosztdsi
m6dot v5lasztja - ebben a sorban a vdllalkozds eg6sz6nek szintj6n k6pz6d5 az 6pit5ipari
teljesitm6ny (6pit6ipari tev6kenys6gb6l ered6 nett6 iirbev6tel, valamint az ad66v utols6
napjen fenniil16, 6pit6ipari tev6kenys6ggel osszefrigg6sben k6szletre vett befejezetlen
termel6s, f6lk6sz term6k, k6szterm6k 6rt6k6nek egyiittes 6sszege) 6rt6kdt kell feltiintetni.
10, sor: Ebbe a sorba az 6pit6ipari tev6kenys6get v6gz6nek a 9. sorban jel6lt osszegb6l
aA a r6szt kell beirni, amelyik az adott telepUl6sre jut.
l1. sor: A vezet6k n6lkUli tiivkdzl6si tev6kenys6get v6gz6 v6llalkoz6 eset6n az ut6lag
fizetett di0 szolgiiltat6st i96nybe vev6 el6fizet6k - ad66v els6 napj;in 6rv6nyes - szdmdt
kell ebbe a sorba beirni.
I 2. sor: A 1 1 . sorban feltiintetett el6fizet6 szdmb6l ebbe a sorban azoknak az el6fize-
t6knek a szdmiit kell beirni, akiknek a szlmlAzitsi cimiik az ad66v els6 napjdn az adott
telepiil6sen talSlhat6.
1 3. sor: A vezet6kes tiivkdzl6si szolgSltatdst ny(jt6 eset6n az ad66v els6 napjdn szolg6l-
tatilst ig6nybe vev6k sz5mliiz6si cime alapjSn azonositott szolg6ltat6si helyek (az <jsszes
szol96ltatdsi hely) szdmdt kell itt felt0ntetni (ha az ad6z6 egy cimen tobb vezet6kes szol-
giiltatdst is ny(j! akkor is csak egy szolg6ltatdsi helynek min6sUl).
14. sor: A 1 3. sorban szerepl6 szolg5ltat6sihely-szdmb6l a vezet6kes szolg6ltat6st i96ny-
be vev6 szdml5zdsi cime alapjSn az ad66v els6 napjdn az adott telepUl6sen l6v6 szolg5l-
tat6si helyek szdmdt kell megadni.
1 5. sor: Ezt a sort annak a vezet6kes tdvkcizl6si szolgiiltat6nak kell kitolteni, amelyik ve-
zetek n6lkuli t6vkozl6si szolgiiltatiist is nyfjt, de a vezet6k n6lktili t6vkozl6si tev6keny-
s6gb6l szdrmaz6 nett6 Srbev6tele az osszes drbev6tel 75olo-6t nem 6ri el. ltt kell szerepel-
tetnie az ut6lag fizetett diI vezet6k n6lkiili tiivkiizl6si szolg6ltat;ist az ad6dv els6 napj6n
ig6nybe vev6 <isszes el6fizet6 szdmiit.
16. sor. A 15. sorban szerepl6 szdmadatb6l azt az el6fizet6 sziimot kell itt feltuntetni,
amelyik - az el6fizet6 szSml6z6si cime alapj5n - az adott telepiil6sre jut

KITdLTESI UTMUTATO A,,G"JELO BETETTAPHOZ

A,,G" jel( lapon a tflfizet6sekr6l 6s a fenniil16 koztartozdsokr6l kell nyilatkozni az ad6-
z6knak.

A bet6tlapot egyiitt kell kezelni a bevalliisi f6lappal, ez6rt ki kett tiilteni a bet6tlap
fejr6sz6t is, toviibb6 ezt az oldalt is (c6gszeriien) alii kell irni!

A,,G"jel0 lapot kizd16lag abban az esetben kell kitdlteni az ad6z6nal( ha tflfizet6se
vagy fenn6l16 kdztartoziisa van.

ll. Nyilatkozat

Itt kell nyilatkozni az ad6z6nak a t{lfizet6s 6sszeg6r6l - ha a f6lap 17. sordban szerepl6
ad6 osszege (nyilv6ntartiisa szerint) meghaladja a 2013.6vben kezd6ddtt ad66vre ko-
16bban megfizetett ad6el6leg 6s ad6el6leg-kieg6szit6s osszeg6t -, a trllfizet6s elsz6mo-
l5s516l az egyes pontok melletti n6gyzetbe val6 jelol6ssel.

A ttilfizet6s osszege felhaszn6lhat6 a k6s6bb esed6kes ipar(z6siad6 fizet6sre, mds ad6-
ban vagy m5s ad6hat6sSgniil fennSl16 k6ztaftoz6s kiegyenlit6s6re, illet6leg az a'd626
k6rheti a t0lfizet6s visszaterit6s6t is.
Az ad6hat6sdg a tUlfizetes osszeg6t csak akkor tdritheti vissza, ha az ad6z6nak nincs az
ad6hat6sSgniil nyilviintartott ad6k m6dj6ra behajtand6 koztartozasa.
Rendelkez6s hiSnyi'ban az ad6hat6siig a tflfizet6s dsszeg6t a k6s6bb esed6kes ad6tar-
toz6sra szdmolja el.

ll1. Miis ad6nemben, ad6hat6s6gniil nyilviintaftott lejiirt eseddkess6gfi
kiiztartoziisra iitvezetend6 iisszegek

Ebben a pontban kell nyilatkozni a m6s ad6hat6s6gnitl nyilviintartott koztartozAs ossze-
g616l, megjeldlve a koztartozdst nyilv6ntart6 szervet, a koztartoz6s fajtiij6t, dsszeg6t 6s
azt a bankzdmlaszdmot, ahovd a k6ztartozdst eredetileg kellett volna megfizetni.

KITOLTESI OTMUTAT6 A,,H"JELO BETETLAPHoz

A,,H"jel0 lap az onellen6rz6si p6tl6k bevalliisdra szolgdl.

A bet6tlapot egyiitt kell kezelni a bevalliisi f6lappal, ez6rt ki kell tiilteni a bet6tlap
fejr6sz6t is, tov6bb6 ezt az oldalt is (c6gszeriien) alii kell irni!

A,,H"jelii bet6tlapot minden olyan esetben ki kell toltenie az ad6z6nak, amikor - az ad6-

ziis rendj6r6l sz6l6 torv6ny alapjdn - koriibban meg6llapitott 6s bevallott ad6alapj6t,
ad6jdt ut6lag 6nellen6rz6ssel - ak6r terh6re, ak6rjavira - helyesbiti. Abban az esetben,
ha a helyesbit6s az ad6zo jav6ra szolgiil, akkor 6rtelemszer(en a nyomtatv;ny utols6
k6t rovatdban -,,a2 cinellen6rz6si p6tl6k alapja'i illetve az onellen6rz6si p6tl6k osszege" -
nem szereoeltet adatot.


