
BEVATLAS
a helyi ipar{izdsi addrdl

dllandf j elleg{i ip artizdsi tev ikeny s ig es etdn
F6lap

6vben kezd6d6 ad66vben al az iinkorminyzat illet6kess6gi teriilet6n
folytatott tev6kenys6g utini ad6kiitelezettsdgr6l

(Benyrijtand6 a sz6khely, telephely fekv6se szerinti teleptil6si iinkorminyzat, f6virosban a f6vdrosi
tinkorminyzat ad6hat6sigihoz.)

I. Bevallds jellege

n l.Evesbevall6s

I z.zarobevall6s

I :. ElOtatsas6gi bevallds

L-J 4. Napt6ri dvt6l eltdr6 iizleti 6vet v6laszt6 ad6z6 bevalldsa

! S. Bukozben kezd6ad6z6bevall6sa

I 6. Napt6ri 6rrt6l elt6r6 i.izleti 6vet vflaszt6 adoz6 5tt6r6s6nek 6v6r6l k6sziilt 6vkozi bevalldsa
J Z. lszem6lyi jovedelemad6r6l sz6l6 torv6ny szerint mez6gazdas6gi 6stermel6 bevall6sa
I e. e Htv.37.S (2) bekezd6s a) pontja alapj6n 6l1and6 jellegii ipariiz6si tev6kenys6ggd v6l6 tev6kenys6g

ut6n benyujtott bevall6s

I g. e kisad6z6 vdllalkoz6s t6teles ad6jdnak alanyakdnt benyujtott bevall6s

! ro. e Htu 39/E. $-a szerint mentes ad6alanybevall6sa

I tt.0nellen6rz6s

II. Bevallott id6szak tT-tlleullh6ilnapt6r fl-meuilh6l-Inapig

Ill. Az{16 bevallds benyujtrisinak oka

! 1. Felsz6mol6s

I z. vegetsziimol6s

I :. Atalakuldt

I +. e tev6kenys6g saj6t elhat6roz6sb6l tort6n6 megsziintet6se

L-l 5. Hat6s6gi megsziintet6s

I O. glOtatsasdgk6nt mtikod6 tdrsas6g clgbejegyzls ir6nti k6relmdnek elutasitisa vagy akdrelem bejegyz6s
el6tti visszavondsa

I z. Srentely dthelyezdse

I S. telephely megsztintet6se

LJ 9. Egyszeriisitett vdllalkoz6i ad6alanyis6g megsziin6se

L-J 10. Egy6ni vdllalkoz6i tev6kenys6g sziineteltetdse

I t t. e kisad6z6 vallalkoz6sok t6teles ad6j6ban az ad6alanlns6g 6v kozben val6 keletkez6se.

I rz. e kisad6z6 vallalkozdsok t6teles ad6j6ban az ad6aIanlns6g megszfindse
(a tev6kenys6g megsziintet6se n6lkiil)

I t3. e kisvdllalati ad6ban azad6alanyis6g megsziindse

U 14. A teleptil6si onkormdnyzat ad6rendelet6nek hat6lyon kivtil helyez6se

I ts. ngy6b:
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IV.Bevalldsbanszerepl6bet6tlapok Ie In Ic Io Is Ir Ic In

V. Ad6alany

1. Ad6alany neve (c6gneve):

2. Sziilet6si helye: v6ros/kozs6g, ideje:

3. Anyja sziilet6si csal6di 6s ut6neve:

4. Ad6azonosit6 iele: lT-[TT-m I il
5. Sz6khelye, lak6helye: tl-tll v6ros/kozs69

kozteriilet krizteri,ilet jellege - hsz. - 6p. -lh. - em. - ajt6

6. Bevall6st kitcilt6 neve: telefonszdma/e-mail cime:

VI. Az ad6 alapjrlnak egyszertisitett meghatrirozisi m6djdt vrilaszt6k nyilatkozata

Az ad66vre az ad6alap egyszeriisitett meg6llapit6si m6dj6t vdlasztom:

I a) a szemdly jovedelemad6r6l sz6l6 torvdny szerinti 6talanyad6z6k6nt

I U) u, egyszeriisitett villlalkoz6i ad6 alanyak6nt

2c) azad66vben 8 milli6 forintot meg nem halad6 nett6 drbevdtelii ad6alanyk6nt

I a) u kisv6llalati ad6 hat6lya al6tartoz6 ad6alanykdnt



VII. Az ad6

L Htv. szerinti - v6llalkozdsi szintii - 6ves nett6 iirbev6tel
(r6szletezdse kiilon lapon tal6lhat6)

2. Eladott 6ruk beszerz6si 6rt6k6nek, k<izvetitett szolgdltatiisok 6rt6k6nek
figyelembe vehet6 [a Htv. 39. S (6) bekezd6sdnek hat6lya al6
nem tartoz6 ad6alany esetdn: ,E" lap II/7. sor] egytittes osszege

3. Az alvlllalkoz6i teliesit6sek drt6ke

4. Anyagkolts6g

5. Alapkutat6s, alkalmazott kutatds, kisdrleti fejlesztds ad66vben
elszdmolt kozvetlen kolts6ge

6. Htv. szerinti - vdllalkoz6si szintti - ad6alap [1-(2+3+a+5)
vagy a Htv. 39. g (6) bek. alkalmazdsa esetdn: ,,E" jelii lap III/11. sorl

7. A foglalkoztatds nrivelds6hez kapcsol6d6 ad6alap-mentessdg

8. A fo glalkoztat6s csokkentds6hez kapcsol6d6 ad6alap-novekmdny

9. Mentessdgekkel korrigdlt Htv. szerinti - a villlalkozdsi szintii -
ad6alap [6-(7+8)]

I0. Az onkorm6nyzat illet6kessdgi teriilet6re jut6 - a 9. sorban l6v6
ad6alap megosztdsa szerinti - teleptil6si szintii ad6alap

11. Ad6mentes ad6alap onkormdnyzati dont6s alapj6n
(Htv. 39/C. S-a szerint)

12. Az rinkormdnyzati rendelet sze?inti ad6koteles ad6alap (10-11)

13. Ad6alapra jut6 ipariiz6si ad6 osszege (12. sor x ....70)

1 4. Onkorm ilnyzati dont6s szerinti ad6kedvezm6ny
(Hrv. 39/C. S-a szerint)

15. Az ideiglenes ielle*i ipariizdsi tev6kenys6s utinazad66vben
megfi zdtett6s'azoilkormilnyzatnilllevonh"at6ad6futalSnyosszege
[Htv. 40/A. $ (1) bekezdds a) pontja szerint]

16. Az ad66vben megfizetett itdij7,5o/o-6naka
telepi,ildsre jut6 osszege [Htv. 40/A. S (1) bekezd6s b) pontja szerint]

17 . Ip ariizdsi ad6fi zetdsi kotelezetts6g I I 3 - ( 1 a+ I 5 + I 6) ]

18. Az onkormrinyzatra jut6 ad66tal6ny <isszege

19. Ktilfrlddn l6tesitett telephelyre jut6 ad6alap

20. Azad66vben megfizetett e-ritdij 7,50/o-a
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VIII. Ad6el6leg bevallfsa

1. El6legfizetesi id6szak [l-[T-]" ffi h6 [I napt6l

2. Els6 el6legrdszlet

3. Misodik el6legr6szlet

Esed6kessdg

[T_meu[Ir,ofInup

tl-tll*ilr'off nun

tttlleul-InofTnupig
0sszeg (F0

mmm[Ii-ff-],
mmmmffr,

IX. Felel6ss6gem tudatiban kijelentem, hogy a bevallisban kiiziilt adatok a val6sdgnak megfelelnek.

, , tttl-l n fI ,neryseg 
6v h6 nap 

az aoozo vagy Kepuse::l:^,-.gn"atmazorla)
alalrasa

l. A jelen ad6bevalldst ellenjegyzem:

2. Ad6tandcsad6, ad6szakdrt6 neve:

3, Ad6azonosit6 szama:

4. Bizony itv 6ny I igazolviiny szdma :

5. feldlje X-szel:

I az ad6hat6s6ghoz bejelentett, a bevall6s aldirdsdra jogosult 6lland6 meghatalmazott

I meghatalmazott (meghatalinazds csatolva)

I ad6hat6srighoz bejelentett pdnziigyi kdpvisel6



,,4' jelii bet6tlap
20-6vbenkezd6d6ad66vr6la|az-iinkorm6nyzatillet6kess6gi

teriilet6n folytatott rilland6 j ellegii ipariiz6si tev6kenys6g ut6ni
ad6kiitele zettsflgr 6l sz6l6 h.lyi ipartizdsi ad6bevallishoz

Vrillalkoz6k nett6 6rbev6tel6nek a kiszdmitisa

I. Ad6alanv
1. Ad6alany neve (c6gneve):

2. Ad6azonosit6 iele: mlTmt-!-tt
II. A nett6 6rbev6tel (Ft)

1.HtV.szerinti-v6llalkoz6siszintii-6vesnett6rlrbev6te||2_3_4_5-6]fff.m.m.m

2. A szimviteli torv6ny szerinti nett6 6rbev6tel

3. A t6rsas6gi ad6r6l 6sazosztaI6kad6r6l sz6l6 torv6ny
szerinti j ogdijbev6tel

a. Egy5b szolgi{ltatf sok 6rt6kek6nt, illetve egy6b r6forditisok
kozott kimutatott joved6ki ad6 osszege

5. Egy6b r6forditisok kozott kimutatott regisztrici6s ad6,
energiaad6 osszege

6. Felszolg6l6si dij rirbevdtele

m m m m m
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t tnelyseg 
6v h6 nap 

az aoozo vagy Kepv:::l:f^t-tgnatatmazonla)
alarasa
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,,8" jelii betdtlap

20 - 6vben kezd6d6 ad66vfil al az tinkorm6nyzat illetdkess6gi
teriilet6n folytatott 6lland6 j ellegii ipartizdsi tev6kenys6g ut6ni

ad6kiitele zetts6gr6l sz6l6 helyi ipariiz6si ad6bevallishoz
Hitelint6zetekds pdnziigyi vrillalkozdsok nett6 6rbev6tel6nek a kiszimit6sa

I. Ad6alanv
1. Ad6alany neve (c6gneve):

2. Ad6azonosit6 jele: | | l Ad6szrima: tT-tITI-m - ! - U

II. A nett6 6rbev6tel

1. Htv. szerinti - v6llalkozisi szintii - 6ves nett6
rirbevdtel l2+3 + 4+ 5 + 6+7 -8-91

2. Kapott kamatok 6s kamatjellegii bevdtelek

3. Egy6b ptnzngyt szolgdltatfs bev6telei

(Ft)

m m m m m m
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4.Nemp6nziigyi6sbefektet6siszolg6ltat6snett66rbev6telem.m.m.tm.m

5. Befektet6si szolgiltat6s bev6tele

6. Fedezeti tigyletek vesztesdg6nek/nyeres6g6nek
nyeres6gj ellegii ki.ilonbozete

7. Alapi.igyletek (fedezett t6telek) nyeres6g6nek/
vesztes6g6nek nyeres6gj ellegii ktilonbozete

m m m m m m
m[Im[Em
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8 .F i ze te t t kama toke , ku -u t1 . t l eg i i r 6 f o rd i t 6sok [ I .m .m .m.m

9.P6nztigyiI izingbeadotteszk<izut5ne1szrlmo1te16b6[I.m.m.m.m

helys6g az ad6z6 vagy k6pvisel6je (meghatalmazottja)
aldirfsa

h6 nap
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,,C" jel{i bet6tlap
20 - 6vben kezd6d6 ad66vr6l al az iinkormi nyzat illetdkess6gi

teriilet6n folytatott rilland6 j ellegii ipariiz6si tev6kenys6g ut6ni
ad6kiitele zettsflgrfil sz6l6 helyi ipartiz6si ad6bevalldshoz

Biztosit6k nett6 6rbev6tel6nek a kiszdmitdsa

I. Ad6alanv
1. Ad6alany neve (cdgneve):

2. Ad6azonosit6 iele: mffffmT-n Ad6sz6ma: [Tf]l-ll - I - n
II. A nett6 6rbev6tel

1. Htv. szerinti - v6llalkozisi szintii - 6ves nett6
6rbev6tel [2+3 + 4+ 5 + 6 +7 -81

2. Bizto sitistechnikai eredm6ny

3. Nett6 mtikoddsi kolts6g

4. B efektet6sekb6l szirmaz6 biztosit6stechnikai r6fordit6sok
(csak 6letbiztositrisi 6gn6l) 6s az egy6b biztosit6stechnikai
r6fordit6sok egytittes osszege

5. Fedezeti iigyletek nyeres6g6nek/vesztes6g6nek nyeresdgjellegti
ktilonbozete

6. Alaptigyletek (fedezett t6telek) nyeres6gdnek/vesztes6gdnek
nyeres6gj ellegii kiilonbozete

7. Nem biztosit6si tev6kenys6g bev6tele, befektet6sek
nett6 6rbevdtele, a HB/.52. $ 22. pont c) alpontja szerint
egy6b novel6 t6telek

8. Htv. 52. S 22. pont c) alpontjdban foglalt csokkent6sek

(Ft)
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helys6g az ad6z6 vagy kdpvisel6je (meghatalmazottja)
aliirisa

ev h6 nap
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,,D" jelti bet6tlap
20 - 6vben kezd6d6 ad66vr6l al az tinkormd ny zat illet6kess6 gi

teriilet6n folytatott 6lland6 j ellegii ipariiz6si tev6kenys6g utdni
ad6kiitelezetts6gr6l sz6l6 helyi ipariiz6si ad6bevallishoz

B efektetdsi vdllalkozdsok nett6 6rbev6tel6nek a kiszdmitisa

I. A nett6 6rbev6tel

1. Htv. szerinti - vfllalkozisi szintti - 6ves nett6
6rbev6tel 12+3+4+5+61

2. Befektet6si szolgiltatdsi tev6kenys6g bev6telei

3. Nem befektet6si szolgiltat6si tev6kenys6g bev6tele

4. Kapott kamatok 6s kamatjellegii bev6telek egytttes osszege

5. Fedezeti iigyletek nyeres6g6nek/vesztes6g6nek nyeresdgjellegii
kiilonbozete

6. Alapiigyletek ( fedezett t6telek) nyeres6g6nek/vesztes 6 g6nek
nyeres6gj ellegfi ktilonbozete

(Ft)

mm[Imfff.],
m[[Immfff.],
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mmm[If l-Tl,
mm[EmfTf.],
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nelyseg 

6v h6 nap 
az aoozo vagy KePus:j:l:^,-.gnatarmazotqa)

aralrasa
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,,E" jelti bet6tlap
20 - 6vben kezd6d6 ad66vr6l a,l az iinkorm6nyzat

illet6kess6gi teriilet6n folytatott 6lland6 j ellegti ipartiz6si tev6kenys6g ut6ni

ad6kiitelezetts6gr6l sz6l6 helyi iparr(iz6si ad6bevalldshoz

Az eladott 6rukbeszerz6si 6rt6ke 6s a kiizvetitett szolgriltatisok 6rtdke figyelembe vehet6

egytittes iisszege, kapcsolt villalkozis ad6alapja

I. Ad6alany: a Hw. 39. S (6) bekezddse szerinti kapcsolt v6llalkoz6s tagja L--J

1. Ad6alany neve (cdgneve):

2. Ad6azonosit6 jele: Ad6sz6ma:
-r-m

IL A Htv. 39. S (6) bekezd6s6nekhat6lya al6 nem tartoz6 vdllalkozis eset6n

l. Eladott 6ruk beszerzdsi drtdke (el6bd) rjsszesen

2. Kozyetitett szolg{ltatdsok 6rt6ke tisszesen

3. Az 1. 6s 2. sorb6l a Htv. 39. g (7) bekezddse szerinti export6rbevdtelhez kapcsol6d6 elib6
ds kdzvetitett szolgdltatdsok drtdke. (500 M Ft-ot meg nem halad6 nett6 6rbev6tehi
vdllalkoz6nak nem kell kitiilteni!)

4.Az 1. sorb6l a Htv.39. S (7) bekezddse szerintiktizfinanszirozilsban rdszestl6 gy6gyszerek
drtdkesitdsdhez kapcsol6d6 el6bd. (500 M Ft-ot meg nem halad6 nett6 tubevdtelrii
vri.Lllalkoz6nak nem kell kitiilteni!)

5. Az L sorb6l a Htv. 39. S (7) bekezddse szerinti f<ildg6zpiaci ds villamosenergia-piaci tigyletek
elsz6moldsa drdekdben vdsdrolt 6s tovdbb6rtdkesitett, a szdmvitelr6l sz6l6 ttirvdny szerinti
eladott ilruk beszerz€si drtdkekdnt elszdmolt ftildgriz 6s villamo-senergia beszerz6si 6rt6ke.
(500 M Ft-ot meg nem halad6 nett6 drbev6telii vdllalkoz6nak nem kell kitdlteni!)

6. A Htv. 39. S ( ) 6s (5) bekezddse alapjiin (siivosan) megdllapitott, levonhat6 eldbd ds k<izvetitett
szolgiiltatdsok drtdke egyiittes <isszege (500 M Ft-ot meg nem halad6 nettd 6rbev6telii
viillalkoz6nak nem kell kitiilteni!)

7. Figyelembe vehet6 el6bd ds a kdzvetitett szolgrlltatrisok drt6kdnek egytittes dsszege fiegfeljebb
500 M Ft nett6 rirbevdtelii ad6z6 esetdn: (1.+2.),500 M Ft feletti nett6 ilrbevdtel eset6n:
(3.+4.+5.+6.) l

tI-TTT-I_I

III. A Htv. 39. S (6) bekezddsdnek hat6lya al6 tartoz6 kapcsolt vdllalkoz6s esetdn

1. A kapcsolt vrillalkozis ad6alanyok ri3szes nett6 iirbevdtele

2. Kapcsolt vellalkoz6s ad6alanyok d,ltal figyelembe vehet6 risszes anyagktiltsdg, alvrillalkoz6i
teljesitdsek 6rt6ke, alapkutatds, alkalmazott kutatis, kisdrleti fejleszt6s ad6dvben elszilmolt
kdzvetlen ktiltsdge

3. Kapcsolt vellalkozds ad6alanyok iisszes eladott 6ruk beszerzdsi 6rt6ke

4. Kapcsolt v6llalkozds ad6alanyok dsszes k<izvetitett szolgdltat{sok 6rt6ke

5. A 3. ds 4. sorbdl a Htv. 39. S (7) bekezddse szerinti exportdrbev6telhez kapcsol6d6 dsszes elilbd
6s ktizvetitett szolgriltatdsok drt6ke

6. A 3. sorbdl a Htv. 39. S (7) bekezd6se szerinti kiizfinanszirozilsban r6szesiil6 gy6gyszerek
6rtdkesit6s6hez kapcso16d6 el6bd

7. A 3. sorb6l a Htv.39. S (7) bekezddse szerinti ftildgdzpiaci 6s villamosenergia piaci iigyletek
elsziimoldsa drdekdben vdsdrolt ds tovdbb drtdkesitett, a szdmvitelr6l sz6l6 t<irvdny szerinti
eladott riruk beszerz6si 6rtdkekdnt elsziimolt fdldgdz 6s villamos-energia beszerzdsi 6rtdke

8. A kapcsolt vrlllalkoziisokndl a Htv.39. S (4)-(5) bekezd6se alapjdn (s6vosan) megrillapitott,
levonhat6 el6b6 6s ktizvetitett szolg6ltatdsok 6rt6ke egyiitte3 dsszege

9. Kapcsolt v6llalkozds tagjai rlltal <isszesen figyelembe vehetd eladott 6ruk beszerzdsi 6rtdk6nek
6s a ktizvetitett szolgdltatdsok drt6kdnek egyiittes 6sszege (5.+6.+7.+8.)

10. Kapcsolt vdllalkoz{sok <isszesitett pozitiv el6jelii kiikinbrizete (ad6alap) (1.-2.-9.)

ll.Azad6alanlrajut6vdllalkozdsiszintriad6alap [,,E"jehibetdtlapIII./10.sorx(,,4'vagy,,B"
vagy,,C" vagy,,D" jelti bet6tlap II/1. sor /,,E" jelii bet6tlap IIL/1. sor)l n-utT-T

helysdg

f-r-rrr -Tr TT-l

6v h6 nap azalozo vagyKepvlseloje (megnatarmazonJa) alalrasa
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,,F" jelti bet6tlap
20 -6vben kezd6d6 ad66vr6l al az iinkormiinyzat illet6kess6gi teriilet6n folytatott

6lland6 jellegii ipartiz6si tev6kenys6g utini ad6kiitelezettsdgr6l sz6l6 helyi ipartiz6si ad6bevallishoz
A villalkozdsi szintii ad6alap megosztisa

I. Ad6alanv
l. Ad6alany neve (c6gneve):

2. Ad6azonosit6 jele: Ad6sziima:
-r-il

II. Az rlkalmazott ad6alap-megosztds m6dszere

L--J 1. Szemdlyi jellegu rdforditdsal ardnyos

L--J 2. Eszktizdrtdk-arrlnyos

Ll3. A Htv. 3. szrimri nelldklet 2.1 pontja szerinti megoszt6s

Ll 4. A Htv. 3. szdmri melldklet 2.2 pontja szerinti megosztds

L--.1 5. A Htv. 3. szrlmri melldklet 2,3 pontja szerintimegosztds

L--l 6. A Htv. 3. szdmri melldklet 2.4.1 pontja szerinti megosztils

L--.1 7. A Htv. 3. szrfunt melldklet 2.4.2 pontja szerinti megosztds

III. Megosztds

i. A vlllalkozris rlltal az adddvben - a Htv. melldklete szerint -
figyelembe veend6 osszes szemdlyi jellegii rilforditils iisszege

2. Az i. sorb6l az onkormiinlzat illetdkessdgi teriiletdn foglalkoztatottak utiln az ad6dvben
- a Hw. melldklete szerint - figyelembe veend6 szemdlyi jellegii rdfordit6s iisszege

3. A viillalkozilsnak az ad6dvben a szdldrely, telephely szerinti telepiildsekhez tutoz6
- a Htv. melldklete szerinti - iisszes eszkiizdrtdk iiszege

4. A 3. sorb6l az onkormdnyzat illetdkessdgi tertiLletin figyelembe
veend6 - a Htv. melldklete szerinti - eszkiizdrtdk osszege

5. Egyetemes szolg6ltat6, villamosenergia- vagy loldg6zkeresked6 villamos energra vagy foldg6z
vdgs6 fogyasztdk rdszdre ttirtdn6 drtdkesitdsb6l sz6rmaz6 tisszes szdmviteli torvdny szerinti nett6 ilrbevetele

6. Az 5. sorb6l az egyetemes szolg6ltatd, villamosenergia- vagy fiildgrlzkereskedd
villamos energia vagy fiildgrlz vdgsd fogyasztdk rdszdre tortdn6 drtdkesitdsb6l szrlrmazd, az tinkorrndnlzat
illetdkesdgi teniletdre jut6, szrlmviteli trirviny szerinti nett6 6rbevdtele

7. Villamosenergia-elosztdhdldzati engeddlyes ds fiildgtizelosztdi
engeddlyes esetdn az dsszes vdgs6 fogyaszt6nak tovdbbitott
villamos energia vagy fiildgrlz mennyisdge

8. A 7. sorb6l a villamosenergia-eloszt6hil6zati engeddlyes
ds foldg6zelosztdi engeddlyes esetdn az tinkormilnyzat illetdkessdgi teriiletdn
ldv6 vdgs6 fogyasztdnak tovtibbitott villamos energia vagy ftildgrlz mennyisdge

9. Az dpit6ipari tevdkenysdgb6l [Htv. 52. g 24. pont] szirmaz6, szilmviteli tdrvdny szerinti drtdkesitds
nett6 drbevdtele ds az ad6dv utols6 napjrin fennrlll6, dpit6ipari tevdkenysdggel iiszefiiggdsben
kdszlehe vett befejezeden termelds, fdlkdsz terrndk, kdszterrndk drtdke egyiittes iisszege

10. A 9. sorb6l az tinkorrnrinpat illetdkessdgi teriiletdn a Htv. 37. g (3) bekezdds szerint
Idtrelritt telephe\ne jut6 risszeg

I 1 . A vezetdk ndlktili t6vkiizldsi tevdkenysdget vdgzd vrlllalkoz6
tdvkiizldsi szolgrlltatdst igdnybe vev6 el6fizet6inek szilma

12. A 11. sorb6l az iinkormrinlzat illetdkessdgi teriiletdn tal6lhat6, szimldzdsi cim szerinti
vezetdk ndlktili tdvkijzldsi tevdkenysdget igdnybe vexi el6fizet6k szilma

13. A vezetdkes tilvkiizlesi tevdkenysdget vdgz6 vrlllalkoz6
vezetdkes tivkozldsi tev6kenysdg szolgilltatrlsi helyeinek salma -

14. A 13. sorb6l az onkormrlryzat illetdkessdgi teriiletdn talllhatd
vezetdkes szolgdltatdsi helyeinek szdma

1 5, A vezetdkes tiivkozldsi tevdkenysdget vd gz6 v6l,lalkoz6 v ezetdk ndlkiili
tdvkiizldsi szolgdltatrlst igdnybe vev6 el6fizet6inek sziima

16. A 15. sorb6l az onkormdnyzat illetdkess6gi teriiletdn talllhatd szimlilziisi cim szerinti
vezetdk ndlkiili tdvktizldsi tevdkenysdget igdnybe vevd el6fizet6k szrlma
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K|TOtTEsI UTMUTAToA 2014. EVBEN KEZD6DOTTADOEvI ALLAND6 JELLEGg tPARgzEs| TEvEKENYsEG
UTANI IPARUZESI AD6BEVALLASI NYoMTATVANYHoZ

Az IPARUZESI ADOBEVALLAS BENYUJTA5ARA KOTELEZETTEK KORE

Ezt a bevall6si nyomtatvdnyt azoknak kell benyrijtaniuk, akik/amelyek az iparfiz6si ad6
alanySnak min6siilnek 6s a sz6khelyiilg telephelyiik szerinti telepiil6si iinkor-
m6nyzat az ipariiz6si ad6t bevezette.
Az ipar(zdsi ad6 alanySnak tekintend6k a gazdasdgi tev6kenys6get sajdt nev6ben 6s
kock6zatdra haszonszerzds c6ljdb6l, iizletszer(en v6gz6
. egyes - vdllalkoz6si tevekenysdgetvegzS - maganszem6lyek,
. jogi szem6lyek, ide6rtve a felsz5mol6s vagy v6gelszdmolds alatt l6v6 jogi szem6lye-

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

v6gelszdmol6s alatt l6v6 egy6b szervezeteket is.
1 990. 6vi C. torv6ny (a tov6bbiakban: Htv.) alapjdn a kovetkez6 mag5nszem6lyek min6-
s0lnek ipar(z6si ad6alanynak (viillalkoz6nak):
. az egy6ni v6llalkoz6r6l 6s az egy6ni c6gr6l sz6l6 torv6ny szerinti egy6ni viillalkozrii

nyilv5ntartiisban szerepl6 magiinszem6ly, az emlitett nyilv6ntartdsban rogzftett
tev6kenys6ge(i) tekintet6ben azzal, hogy nem min6sUl egy6ni vSllalkoz6nak az a ma-
gdnszem6ly, aki
oo) az ingatlan-b6rbeadilsi,
db) a sz6lldshely-szolgiiltatasi tev6kenys6g folytatAsiinak r6szletes felt6telei161 6s a

szSlldshely-Lizemeltet6si enged6ly kiadSs6nak rendj616l sz6l6 kormdnyrendelet
szerinti egy6b sz6lldshely-szolgSltatiisi

tev6kenys6g6b6l sz1rmaz6 bev6tel6re az ondl16 tev6kenys6gb6l sz6rmaz6 jovede-
lemre, vagy a t6teles Stal6nyad6z5sra vonatkoz6 rendelkez6sek alkalmaz6sdt v6laszt-
ja, kizi$6lag a vdlasztott rendelkez6sek szerinti ad6z5si m6d alapj6ul szolg6l6 bev6-
telei tekintet6ben

. a kiizjegyzSa ko4egyz6kt6lsz6l6torv6nyben meghatdrozotttev6kenys6getekinte-
t6ben (kiv6ve, amennyiben e tev6kenyseg6t kozjegyz6i iroda tagjak6nt folytatja);

. az iiniill6 bir6sigi v6grehajt6 a bir6siigi v6grehajt6s16l sz616 tOrv6nyben meghatii-
rozott tev6kenys6ge tekintet6ben (kiv6ve, amennyiben e tev6kenys6g6t v6grehajt6i
iroda tagjak6nt folytatja);

. az egy6ni szabadalmi iigyviv6 a szabadalmi Ugyviv5krSl sz6l6 torv6nyben megha-
tdrozott tev6kenys6ge tekintet6ben;

. aziigyv6dazigyv6dekr6lsz6l6torv6nybenmeghat6rozotttev6kenys6getekintet6-
ben (kiv6ve, amennyiben e tev6kenys6g6t 0gyv6di iroda tagjak6nt vagy alkalmazott
iigyv6d k6nt folytatja);

. a szolgiiltat6 iillatorvosi tev6kenys6g gyakorl5s6ra jogosit6 igazolviinnyal rendel-
kez6 mag6nszem6ly e tev6kenys6ge tekintet6ben;

. A szem6lyi jovedelemad6r6l sz6l6 torv6ny szerinti mez69azdas59i 5stermel6, fel-
t6ve, hogy az 6stermel6i tev6kenys6gb5l sz6rmaz6 bev6tele az ad66vben a 600 000
Ft-ot meghaladja.

Az ad6alanyt azon telepul6seken terheli iil land6 jelleg( ipar(z6si tev6kenys6g ut6ni
ad6kotelezetts6g, igy bevallSsbenyrijtdsi kotelezetts6g, ahol sz6khelyc illet5leg te-
lephelye taliilhatri. A sz6khely 6s a telephely azonosltdsa kapcsdn a Htv. rendelkez6-
seib6l  kel l  k i induln i .
Sz6khelynek tekintend6 belfoldi szervezet eset6ben az alapszabSlydban (alapit6 okirat-
ban), a c6gbejegyz6sben (bir6sdgi nyilvintart6sban), az egy6ni v6llalkoz6 eset6ben az
egy6ni v6llalkoz6k nyilvdntart6siiban ekk6nt felttintetett hely, a magdnszem6lyek ese-
t6ben az 6lland6 lak6hely. A k0lfoldi sz6khely( itallalkozds magyarorsz5gi fi6ktelepe vo-
natkoz6siiban a sz6khely alatt a c6gbejegyz6sben a fi6ktelep helyek6nt megjelolt helyet
kell 6rteni. A Ptk. szerinti bizalmi vagyonkezel6si szerz6d6ssel l6trejott vagyontomeg
mint ad6alany eset6n sz6khelynek szdmit a bizalmi vagyonkeze15 sz6khelye.
Telephelynek min6siil az ad6alany olyan Slland6 0zleti l6tesitmdnye - ftiggetlenUl a
haszndlat jogcim6t6l -, ahol r6szben vagy eg6szben ipariiz6si tev6kenys6get folytat,
azzal, hogy a telephely kifejez6s magiiban foglalja kiilonosen a gy6rat, az Uzemet, a m(-
helyt, a rakt6rt, a biinydt, a k6olai vagy foldg6zkutat, a vizkutat, a sz6ler6m(vet (sz6lke-
reket), az irodSt, a fi6kot, a k6pviseletet, a term6foldet, a hasznositott (b6rbe vagy lizing-
be adott) ingatlant, az ellenszolgiiltatiis fej6ben ig6nybe vehet5 kozutat, vas(ti pSlydt.
Telephely a villamos energiS16l sz6l6 torv6ny szerinti egyetemes szolg6ltat6, villamos-
energia-keresked6 6s villamos energia eloszt6 hiil6zati enged6lyes, tovdbbd a foldgdzel-
l6tds16l sz6l6 tdrv6ny szerinti koz0zemi szol95ltat6, foldg6zkeresked6 6s foldg6zeloszt6i
enged6lyes eset6n azon onkormdnyzat illet6kess6gi tertilete, ahol villamos energia vagy
fdldgdz 6rt6kesit6se, illetve a villamos energia vagyfoldg62 elosztdsa a v6gs6 fogyaszt6, a
v6gs6 felhaszndl6 r6sz6re tort6nik, felt6ve, hogy a fdldg6z, villamos energia 6rt6kesit6s6-
b6l, elosztdsdb6l ered6 drbevdtel az ad6alany osszes Srbev6tel6nek 7570-dt meghaladja.
A vezet6k n6lkUli tiivkozl6si tev6kenys6get v6gz6 vSllalkoz6nak (az a v5llalkozq melynek
nett6 Srbev6tele legal5bb 7570-ban aTEAOR'o8 61.2 szdm( vezet6k n6lkUlitdvkozl6si te-
v6kenys6gb6l ered) 2014. 6vt6l k6t telephelye van. Egyfel5l,,hagyom6nyos"telephelyet
eredm6nyez sziimiira az olyan 6lland6, ingatlanjelleg( rizleti l6tesitm6nye - fi.iggetleniil
a haszndlat jogcim6t6l -, ahol r6szben vagy eg6szben ipar(z6si tev6kenys6get folytat
(pl. iroda, iizlet). M6sfel6l tov6bbra is telephelye azon onkormdnyzat illet6kess6gi terii-
lete is, ahol az ut6lag fizetett dii t6vk6zl6si szolgdltat5st ig6nybe vev6 el6fizet6j6nek -
az ad66v els6 napja szerinti ellapot szerint - sziimliiz6si cime van.
Vezet6kes t6vkozl6si szol96ltat6 eset6n telephelynek az el6fizet6 sz6m5ra nyijtott (vo-
nalas) szolgdltat5s helye szerinti telepiil6s min6sUl. Ha a tdvkozl6si szolgiiltat6 egyszerre
nyUjt vezet6k n6lkiili 6s vezetekes tdvkozl6si szolgdltatdst is, akkor a telephely meghat6-
roziisa sordn mindk6t szempontot (vezet6k n6lkrili tdvkozl6si szolgSltatds eset6n az el6-
fizet6 cime, illetve vezetdkes tdvkozl6si szolgSltatiis eset6n a szolgSltatdsnyijtSs helye)
figyelembe kell venni. TAvkozl6si szolgdltatesnak min6siil, ha a v6llalkoz6 Osszes nett6
drbev6tel6nek legaliibb 750lo-a tdvkozl6si tev6kenys6gb6l (TEAOR'08 61 ) sz'rmazik.
Telephelynek szdmit a TEAOR szerinti 6pit6ipari tev6kenys6g folytatSs6nak, illet6leg ter-

m6szeti er6forrds feltSriisenak, kutatisdnak helye szerinti telepiil6s eg6sze, felt6ve, hogy
a folyamatosan vagy megszakitdsokkal v6gzett e tev6kenys6gek id6tartama ad66ven
beliil a 6 h6napot (1 80 napot) meghaladja.
A Ptk. szerinti bizalmi vagyonkezel6si szerz6d6ssel l6trejdtt vagyontomeg, mint ad6-
alany eset6n telephely a vagyontomegben 16v6, hasznositott ingatlan is.

A bevalliist az ad6ziis rendj616l sz616 tiiru6nyben, illetve a Htv-ben meghatSrozott
id6pontig az ipariiz6si adrit miikiidtet6, sz6khely, telephely szerinti telepiil6s 6n-
kormenyzati ad6hat6sdghoz kell benyfjtani!

A BEVALLASI NYOMTATVANY EGYES SORAI

L A bevallSs jellege

Az ad6ziis rendj6r5l sz616 tiirvdny tobbf6le esetben ir el6 bevalliis-beny0jtSsi k<ltelezett-
s6get. A bevallisi nyomtatv6ny egyes (1 - 1 1.) pontjaiban a bevall5s jelleg6t kell meg-
jelolni.
l. EVES BEVALLAS melletti n6gyzetbe X-et kell tenni, ha a vdllalkozdst a (teljes) 2014.
ad66vben ipar(z6si ad6kotelezetts6g terhelte, toviibbii akkor is, ha az ipar[1z6si ad6-
kotelezetts6g a 2014. ad66v kozben keletkezett (6v kozben vezette be az ad6t az <jn-
kormdnyzat vagy az ad6zo 6v kozben kezdte tev6kenys6g6t) L6s az ad6kiitelezetts6g
fenn6llt 2014. december 31-6n is. Ha teljes 6vben fenn6llt az ad6kotelezetts6g, akkor
a l l .  pontban a, ,Beval lot t  id6szak"sorban 2014. janu6r 1.  napt6l  -  2014. december 31-
ig terjed6 id6szakot kell beirni, ha az ad6kotelezetts6g 6v kozben keletkezett, akkor az
ad6kotelezetts6g kezd6 napj6t6l 201 4. december 3 f -ig terjed6 id6szakot kell beirni. P6l-
d;iul: ha a v6llalkoziis 201 4. Sprilis 1 -j6n l6tesitett a teleptil6sen telephelyet, vagy az ad6t
az onkormdnyzat ett6l az id6pontt6l kezd6d6en vezette be, akkor a bevall6si id6szak
201 4. Sprilis 1 -j6t6l - 201 4. december 3 1 -ig tart. Ev kozben kezd6 vSllalkoz6 eset6n a l. 5.
pontban is jelolni kell e t6nyt. A bevalliist az ad66vet kiivet6 6v iitiidik h6nap utols6
napjfig (napt6ri 6wel azonos Uzleti 6ves ad6z6nak m6jus 31-ig) kell beny(jtani!
Azon ad6z6kn6l, amelyek a szdmviteli torv6ny alapjiin a naptiiri 6vt6l elt6r6 iizleti 6vet
viilasztottak, az ad66v utols6 napjdt kovet6 1 50. napon kell az 6ves bevalldst beny[jtani.
Ezt a t6nyt a 4. pontban is jelolni kell. A bevall6si id6szak ebben az esetben 6rtelemsze-
r(en az ad66v (iizleti 6v) els6 6s utols6 napja kozotti id6szakotjelenti, amely I 2 h6napra
terjed ki, kiv6ve az 5tt6r6s 6v6t. Ez ut6bbi esetben az ad66v els6 napja az 5tt6r6s napjS-
val, az utols6 napja pedig a viilasztott m6rlegfordul6-nappal egyezik meg.
2.,,ZARO" BEVALLAS alatt 6rteni kell az ad6zds rendj6r6l sz6l6 2003. 6vi XCll. torv6ny
33. S (3), (6), illetve (1 2) bekezd6s6ben foglalt eseteket, valamint a helyi ad6 specifikum5-
b6l ad6d6an csak az adott telepUI6s szintj6n megszfin6 ad6kotelezetts6g eseteit 6s az
egyszeriisitett ad6alap-megdllapitiis v6ltozSsa miatti sajdtos eseteket. Bevallest kell be-
ny0jtani, ha az ad626 etalakul, vagy felsz6moldsdt, v6gelszdmol6sdt rendelt6k el, vagy az
egy6ni vdlfalkoz6 tev6kenys6g6t szrinetelteti, vagy ad6koteles tev6kenysAget az ad6z6
megszrinteti, toviibb5 az ad6zis rendjE16l sz6l6 torv6nyben foglalt egy6b esetekben 6s
a lll.7-14. pontok szerinti esetekben. A zd16 bevallSs benyrijt6siinak ok5t a lll. pontban,
a megfelel6 kockdban kell jelolni. A ll. pontban meg kell jelolni azt az id5szakot, amely-
re a bevallds vonatkozik. A bevallSs benyrijtiisiinak id6pontjiira az ad6ziis rendj6r6l
sz6l6 tiirv6ny 33, S (4)-(6), illetve (12) bekezd6sben foglaltalc illetve az,,5ltal6-
nos"szabdly (ad66vet kovet6 6v otodik h6nap utols6 napja) 6s a Htv.39/A.s-ban 6s a
39/8. 5-ban foglalt szab6lyok az i16nyad6ak.
Abban az esetben, ha az ad6z6 ad6kotelezetts6ge egy adott onkormSnyzat illet6kes-
segi terrilet6n az6rt sz(nik meg, mert sz6khely6t m6s telepril6sre 6thelyezi vagy telep-
hely6t megsziinteti, de miis telepiil6seken az adrikiitelezetts€g toviibbra is fenniill,
akkor az ad66vben fenn6ll6 ad6kcitelezetts6g id6tartamiir6l sz6l6 bevalldst csak az
ad66vet kcivet6 6v dtodik h6nap utols6 napj5ig (napt6ri 6wel azonos rizleti 6ves ad6z6
eset6n az ad66vet kdvet6 6v mdjus 31 -i9) kell benyfjtani, kiv6ve, ha m6g a sz6khely-6t-
helyez6s, telephely-megsziintet6s 6v6ben az ad6z6 m5s okb6l zA16 bevallds-beny0jt5-
s6ra kotelezett. Ebben az esetben az 6ves bevallds 6s a zdr6 bevall6s melletti n6gyzetbe
is egyarAnt X-et kell tenni, a ll. pontban pedig az ad66vben a telepiil6sen fennell6 ad6-
kotelezetts6g id6tartam6t is meg kell jeliilni. A lll. pont alatt pedig kiilon kell jelezni a
sz6khelyiithelyez6s (lll.7. pont), telephelymegszrintetds (lll.8. pont) t6ny6t.
Annak a viillalkoz6nak, aki az egyszer(sitett viillalkoz6i ad6 (eva) alanya 6s az ipar-
iiz6si ad6ban az eva-alanyokra vonatkoz6 egyszer(sitett ad6alapmegiillapitest
vSfasztotta, de 6v kozben az eva-alanyis6ga megsz(nt, az ad66v els6 napj6t6l az eva
alanyis6g utols6 napjdig terjed6 id6szakr6l (melyetjeldlni kell a ll. pontban) 6vkozi be-
vallSst kell beny(jtania az eva-bevall6s benydjtils6val egyidejiileg. llyen esetben - ha az
ipar(zesi ad6alanyisdg egy6bk6nt nem sz(nik meg - az l. 1. sor 6s 2. sor melletti n6gy-
zetbe, toviibb6 a lll. 9. sor melletti n6gyzetbe is X-et kell tenni.
Ha a viillalkoz6 6v kozben viilika kisadrizri viillalkoz6kt6teles ad6j6nak(kata) alany6-
v5 6s az ipar(z6si ad6ban a t6teles adrialap szerinti megSllapitiist viilasztja, akkor az
ad66v els6 napjdt6l, a kata-alanyis5g kezd6 napjdt megel5z6 napig sziimitott id6szakr6l
(2616) bevallSst kell beny[jtani az 6ltaliinos szabdlyok szerint, az ad66vet kovetkez6 6v
miijus 31 -ig, ebben el kell szdmolni a tort 6vi ad6kotelezettsdggel. Ebben az esetben a lll.
1 1 . sorban kell a z516 bevall5s benyiljtSsdnak ok6t jelitlni.
Abban az esetben, ha az ipar(z6si ad6t t6teles ad6alaD szerint fizet6 vdllalkoz6 kata-
alanyisiiga a tdrgy6vben bdrmely ok miatt megsz(nik vagy a kata-alany egy6ni
vSllalkozrik6nt tev6kenys6g6t sziinetelteti, akkor a megsziin6s, illetve a szunetel6s
kezd6 h6napj6nak utols6 napjdt kovet6 15 napon belUl kell bevalliist benyfjtani, s a
kata-alanyisdg id6szak6ban fenndl16 ad6kotelezetts6ggel elsz5molni. Ebben a bevallds-
ban kell kiszSmitani a kata-alanyis5g id6szakSnak ad6jdt, kell teljesiteni a fenn5ll6 ad6-
fizet6si kotelezetts6get vagy lehet visszaig6nyelni az id6szakra jut6 ad6ndl magasabb
osszeg(, miir befizetett ad6t. Ha a villlalkoz6 tev€kenys6g6t - nem kata-alanyk6nt - to-
v6bbra is folytatja (nem sziinik meg vagy tev6kenys6g6t nem sztinetelteti), akkor a lll. 1 2.
sorban krilon kell jelolni a (2616) bevalliis beny[jtiis6nak okiit.
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Amennyiben a kata-alany a 201 4. 6vben t6teles ad6alap szerint ad6zott 6s 201 4. decem-
ber 31 -ig benyojtott nyilatkozatdval (viiltozSsbejelent6s6ben) 201 5. 6vt6l megsz[intette
a tdteles ad6alap szerinti ad6zds5t - felt6ve, hogy ad6bevalliisbenyijtiis5ra jogosult
vagy kiitelezett -, akkor a 201 4. ad66vre 6ves 6s zdr6 bevallast kell beny0jtani. Ebben az
esetben csak az l. 1. 6s 2. sorba kell X-et tenni. A lll. 1 5. sorban pedig be kell irnia, hogy
,,Kata alanyk6nt ad6meg6llapit6si m6d v6ltozdsai'
Ha a kisviillalati ad6 (kiva) alany6nak min6siil6 vdllalkoz6 kiva-alanyisiiga a t6rgy-
6vben bSrmely ok miatt megsz(nilq akkor csak a kiva-alanyis6g ad66vben fenn5ll6
id6szak;ira viilaszthatja a kiva-alanyokra vonatkoz6 egyszer(sitett ad6alap-megSlla-
pit6st. Ebben az esetben 6vkiizi bevalliist kell beny(jtani ezen id6szakr6l, m6gpedig
a besz6mol6-k6szitdsre nyitva iil16 hatdrnapig (a kiva-alanyis5g megszfin6s6vel mint
mdrlegfordul6nappal 6n5ll6 Uzleti 6v v6gz6dik). A vdllalkoz6 bevalliis beny(jtiissal
egyidejfileg (a bevalliisi nyomtatvanyon) kiiteles el6leget is bevallani, m6gpedig a
kisvrillalati ad6alanyisdg megsz(n6s6t kovet6 napt6l az azt k6vet6 ad66v els6 f6l6v6nek
utols6 napjiiig terjed6 id6szakra. (Az ad66v h5tral6v6 r6sz6r6l szolo bevallSst az 5ltal6-
nos szabelyoknak megfelel5en, az ad66vet kovet6 6v mAjus 31 -ig kell teljesiteni.) A kiva-
alanyisiig megsziin6se eset6n 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 2014.
ad66vre az SltalSnos szabdlyok szerint vagy nett6 ;irbevEtel 80%-6ban iillapitja meg az
ad6t 6s 2014. december 31-ig (viiltozAsbejelent6si nyomtatviinyon) arr6l nyilatkozott,
hogy a 2015. ad66vt6l t6teles ad6alap szerinti fizeti meg aziparijz{si ad6t, tov6bb6 a
napt6ri 6vt6l elt6r6 iizleti 6vr6l visszat6r a naptdri 6vre. Ebben az esetben a speci6lis zd16
bevallSsi okot is be kell irni.
3. ELOTARSASAGI BEVALLAST a jogel6d n6lkiil alakuki gazdasiigi tdrsasiignak,
egyes0l6snek, szovetkezetnek, erd6birtokossSgi tdrsulatnak, kozhaszn0 tdrsas5gnak
kell benyfjtani, az el6tiirsasSgi id6szak alatti v6llalkoz6si tev6kenys6gr6l. A ll. pont-
ban az el6t5rsa55gi l6tforma alatti ad6kiitelezetts6g id6tartam6t kell megjeliil-
ni. Az el6tiirsasdgi id6szaknak a jogel6d n6lktil alakul6 szervezet tiirsas6gi, tiirsulati
szerz6d6se (alapit6 okirata, alapszabiilya) ellenjegyz6s6nek, illet6leg k6zokiratba fogla-
lSs6nak napj5t6l a c6gjegyz6kbe val6 bejegyz6s6nek, vagy a c6gbejegyz6si k6relem
joger6s elutasitds6nak, vagy a c6gbejegyz6si elj6r6s megsziintet6s6nek napj6ig terjed6
id6tartam min6sUl.
A bevalldst ezen esetben addig az id6pontig kell benytijtani ameddig a szdmviteli tor
v6ny alapjdn a beszimol6 k6szithet6 (jellemz6en az el6t6rsasiigi id6szak utols6 napjiit
kovet6 90 napon belUl). Ha az el6tSrsasiig k6relm6tjoger5sen elutasitott6k vagy azt visz-
szavonja, akkor az l. 3. sorban 6s a lll. 6. sorban is X-et kell tenni.
4. A napteri 6vt6l elt6r6 ijzleti 6vet v6laszt6 ad6z6, ezen min6s6g6t jelzi a rovatban,
amellett, hogy az 1. vagy 2. sorban az 6ves vagy zdr6 bevallds t6ny6t is fel kell t0ntetnl.
5. Az 6v k6zben - ak6rjogel6d n6lkiil, akSr a teleptil6sen - kezd5 v6llalkoz6 ezt a t6nyt
az ebben a rovatban l6v6 kock;iban jelzi, amellett, hogy az I . vagy 2. sorban az 6ves vagy
zii16 bevall5s t6ny6t is fel kell tUntetni.
6. A napt6ri 6vt6l elt6r6 iizleti €vet v6laszt6 ad626 eset6ben az 5tt6r6s 6ve egy ad66v, de
annak hossza mindig kevesebb, mint I 2 h6nap. Ennek t6ny6t itt kell jelolni. (Emellett az
6ves beval16s benydjtiisdnakjelleg6t az l. 1. rovatban is jelolni kell. A bevallSsi id6szakndl
pedig az iitt6r6s id6szakSt mint ondl16 ad66vet kell felttintetni.)
7. A szem6lyi jovedelemad616l sz6l6 torv6nyben meghatSrozott mez6gazdas6gi 6ster
mel6 * amennyiben a Htv. alkalmazdsiiban v6llalkoz6nak min6siil - ezt a t6nyt ebben a
rovatban l6v6 kock5ban jelzi, azzal, hogy az I . vagy 2. sorban az 6ves vagy z616 bevall5s
t6ny6t is fel kell t0ntetni.
8. Ebben a rovatban kell jelezni, ha a vSllalkoz6 6pit6ipari tev6kenys6get folytat, term6-
szeti er6forrest t6r fel vagy kutat, a folyamatosan vagy megszakit6sokkal v6gzett tev6-
kenys6g id6tartama a napt5ri 6vben a 180 napot meghaladja 6s ez6rt a tev6kenys6g
v6gz6s6nek helye telephelynek min6siil, amellett, hogy az 1. vagy 2. sorban az 6ves vagy
z616 bevalli{s t6ny6t is fel kell tuntetni.
9. Abban az esetben, ha a kata alanya a helyi ipar(z6si ad6ban az ad66vre az ad6alap
t6teles osszegben val6 (egyszerfisitet0 meg6lladitds6t v5lasztta, akkor f6szab6ly szerint
- bizonyos esetekt6l eltekintve - bevalliis-benyijtesi kotelezetts6g nem terheli. Beval-
l5st kell azonban ezen ad6alanynak benyfjtania IHtv.39l8.5 (6)J.
- a kata-alanyisSg megsziin6se eset6n a kata id6szaki16l (a megsz(n6s h6napjiit kovet6
h6nap 15. napj6ig), a tev6kenys6g szuneteltet6se eset6n az ad66v 1. napjiit6l a sziine-
tel6st megel6z6 napig terjed6 id6szakra (a szUnetel6s kezd6 h6napjiinak utols6 napjiit
kovetS 1 5 napon beltil), tov6bb6, ha az ad66vben a kata-alany ad6fizet6si kotelezetts6ge
(pl. 60 napot meghalad6 keres6k6ptelens6g miatt) szunetelt 6s a vSllalkoz6 t6bb ipar-
fiz6si ad6t fizetett, mint amennyit az ad6kotelezetts6g id6szakSra fizetnie kellett volna.
- a kata-alany a foglalkoztat5sncivel6s miafti tdrv6nyi ad6alap-mentess6get, a telepU-
l6si onkorm6nyzat Sltal rendeletben biztositott ad6mentess6get, -kedvezm6nyt kivSn
ut6lag i96nybe venni vagy az 6pit6ipari tev6kenys6g kapcs5n megfizetett Staliinyad6,
illet6leg a kdlts6gk6nt/rdfordltiisk6nt elsz6molt e-[tdij osszeg6vel csdkkenteni kiviinja
azSlland6jellegti tev6kenys6g6hez kapcsol6d6 ad6fizet6si kdtelezetts6g6t. (Ezekben az
esetekben a bevall6st az ad66vet kdvet6 6vjanuiir 1 5-ig kell benyfjtani.)
10. A szabiilyozott ingatlanbefektet6si tdrsas6g16l sz6l6 torv6ny (Szit. tv.) szerinti szab6-
lyozott ingatlanbefektet6si tdrsas6g, a szit. tv. szerinti szabSlyozott ingatlanbefektet6-
si el6viillalkozds, valamint az emlltettek projekttiirsas6ga e rovatba tesz X-et, amellett,
hogy az 1. vagy 2. sorban az 6ves vagy zdr6 bevallSs t6ny6t is feltunteti.
1 1. Azon ad6z6nak kell e rovatba X-et tennie, aki/amely a kor6bbi ad66vre mdr benyrii
totta ad6bevallds6t - az ad6zds rendj6r6l sz6l6 torv6ny alapj6n - onellen6rz6ssel (ut6-
lag) helyesbiteni kiviinja. A kor;ibbi ad6bevalldsdt helyesbit6 ad6z6nak az ellen6rzott
ad66vi bevalldsi nyomtatviiny f6lapjdt 6s kapcsol6d6 bet6tlapjait az rij adatokra figye-
lemmel, a bevallds valamennyi relevdns (nem csak a v5ltoz6) sor6t ki kell toltenie. Ebben
az esetben a ll. r6szben a,,Bevallott id6szakban" kell je16lni azon ad66v kezdetet 6s v6g6t,
amelyre a helyesbit6s vonatkozik.

ll. Bevallesi id6szak

ftt kell jelolni azt az id6szakot, amelyre a bevallSs vonatkozik, az l. pontban foglaltak
alaDi6n.

lll. A zii16 bevalliis benyfjtiisSnak oka

A ze16 bevall6s (1. 2. sor) beny0jt6siinak okiit kell jelolni a megfelel6 kockdban, az l. pont-
ban emlitettek szerint.

lV. Bevalliisban szerepl6 bet6tlapok
A bevalliisi nyomtatvdnyhoz kiilcinboz5 kieg6szit5 lapok tartoznak. A bevallSs teljess6-
g6hez a vonatkoz6 kieg6szft6 lapokat is - a tev6kenys6g jelleg6nek megfelel6en - ki keli
tolteni. Az,,A"-t61,,D"-ig terjed6 lapok a nett6 erbev6tel levezet6s6t tartalmazzi6k. Ezek
kiiziil (sak egyet - a vdllalkoziisra iriinyad6 bet6tlapot - kell kitiilteni 6s beny0jtani
az ad6hat6s59hoz. Az,,N'-161,,D"-ig terjed6 kieg6szft6 lapok egyik6t sem kitiilteni a
kiivetkez6 - rii vonatkoz6 - egyszerfisitett ipariiz6si ad6alap-megiillapitiist vSlasz-
t6nak:
a) szem6lyi jovedelemad616l sz6l6 torv6ny szerinti 6talSnyad6z6narc
b) eva-alanynak,
c) kata-alanynak,
d) kisv6llalati ad6alanynak.

Az,,A"jefii lapot azon ad6z6knak kell kitolteni, akik/amelyek az iiltalSnos szab6lyoksze-
rint 5llapitjdk meg nett6 6rbev6tettiket. lde tartozik minden ipar(zdsi ad6alany, amely
nem min6sUl hitelint6zetnek, p6nzOgyi v5llalkoz5snak, biztosit6nak, befektet6si v6llal-
kozdsnak. Ki kell tiilteni az,,X jelfi lapot annak az ad6alanynak is, akinek/amelynek
nett6 6rbev6tele az ad66vben a 8 milli6 forintot nem haladja meg 6s az ad6alap egysze-
riisltett, a neft6 erbev6tel 800/o-6ban va16 megiillapitiisit viilasztja, fiiggetlenUl att6l,
hogy esetlegesen Szja. tv. szerinti 5taliinyad6z6nak, eva-alanynak, kata-alanynak vagy a
kisviillalati ad6 alanydnak minosti..
Nem kell ezt a lapot kitolteni az egyszer(sitett ipar(z6si ad6alap-meg6llapit6st v5-
laszt6k kttziJl: a) a szem6lyi j6vedelemad6r6l sz6l6 torv6ny szerinti 6talSnyad6z6knak,
ha a riijuk vonatkoz6 egyszer(sitett ad6alap-megSllapitist alkalmaz6k; b) azon eva-
alanyoknak, akik az egyszeriisitett v6llalkoz6i ad6alapjuk 50olo-5ban iillapitjek meg ad6-
jukat; c) azon a kata-alanyoknak, akik t6teles ad6alap szerinti ad6z6st vSlasztottak, d)
azon kisvSllalati ad6alanyoknak, amelyek a kisviillalati ad6 1,2-szeres6ben 6llapitjSk meg
ipar(z6si ad6alapjukat.
A .B"jelii bet6tlapot a hitelint6zetekr6l 6s p6nzugyi vSllalkoz6sok16l sz6l6 torvdny sze-
rinti hitelint6zeteknek 6s p6nz0gyi viillalkoz5soknak kell kitdlteni.
A,,C"jelii bet6tlapot a biztosit6knak kell kit6lteni.
A,,D"jelii lapot a befektet6si vSltalkoz6soknak kell kitolteni.
Az ,E" jelii lapot azoknak a vellalkozisoknak kell kitdlteni, amelyek eladott 5ruk beszer
z6si 6rt6ke 6s/vagy kozvetitett szolgdltatdsok 6rt6ke cimen kivdnjdk csokkenteni a nett6
6rbev6telt a helyi iparijz6si ad6alap kiszSmitdsa sordn. Nem kell kitiilteni az,,E" ielii
lapot b6rmely, egyszer(sitett ad6alap-megiillapitiist vSlaszt6 ad6alanynak.
Az ,,F" jelii kieg6szft6 lapot az ad6alap-megoszt5ssal dsszefiigg6sben kell kit6lteni, an-
nak, aki sz6khely6n kiviil legal6bb egy telepiil6sen telephellyel rendelkezik, azaz ad6-
alap-megosa6sra kdtelezett.
A ,,G" jelij lapot azoknak az ad6z6knak kell kit6lteni, akiknek trilfizet6se vagy fennSll6
koztartoziisa van. A,,G"jelff kieg6szit6 lap a trilfizet6sr6l sz6l6 nyilatkozat t6telre 6s
m6s ad6hat6s5gn5l fenniill6 koztartozSsok megnevez6s6re szolgdl
A ,,H"jelii bet6tlapot azoknak az ad6z6knak kell kolteniUk, akildametyek a koriibbi ad6-
6vre m5r beny0jtott ad6bevall6sukat - az ad6zds rendj6r6l sz6l6 torvdny alapj6n - ut6-
lag onellen6rzdssel helyesbfteni kiv6njiik.

V. Azonosit6 adatok

Az ad626 azonositiishoz sztiks6ges adatokat 6rtelemszerfien kell kitolteni.

Vl. Az ad6 alapj6nak egyszeriisitett meghatdrozdsi m6dj6t viilaszt6k nyilatkozata
Az egyszerfisftett ipariiz6si ad6alap-meg6llapitiis az iparlzdsi ad6alap f6szabiilydt6l
[Htv.39. S (1 ) bekezd6s] elt616, egyszerfbb ad6alap- meg6llapitdstjelent.Tekintve, hogy
a f6szabSlyhoz k6pest mes m6don t0rt6nik az ad6alap-megSllapit6s, err6l az ad6alany-
nak nyilatkoznia kell.

Az ipar0z6si ad6 alapjSnak egyszer(sitett meghat6rozdsi m6dj6val az aldbbi ad6z6k 6l-
hetnek a 201 4. ad66vben:
a) a 2014. teljes ad66vben a szem6lyi jovedelemad6 torv6ny szerinti 5tal5nyad6z6 v5l-

lalkoz6,
b) az egyszer(sitett vSllalkoz6i ad6 alanya ,
c) a kisad6z6 v5llalkoz5sok t6teles ad6j6nak alanya,
d) azon egy6b iparriz6si ad6alany, akinek/amelynek a nett6 6rbevdtele az ad66vben

- 12 h6napn6l rovidebb ad66v eset6n napi ardnyositSssal szdmitva id6ar6nyosan -
a 8 milli6 Ft-ot nem haladta meq,

e) a kisv5llalati ad6 alanya.

Az a) esetben azipartz{si ad6alap osszege a szem6lyi jcivedelemad6 torv6ny szerinti
6taliinyad6alap 200lo-kal novelt (1,2 vel szorzott) osszege, de legfeljebb a szem6lyi jdvede-
lemad6 torv6ny szerinti bev6tel 80o/o-a. A b) esetben a v6llalkoz6si szint0 ipar(z6si ad6alap
az eva alapjdnak 500/o-a. A c) esetben a t6teles ad6alap szerinti ad626 kata-alany iparfz6si
ad6alapja sz6khely, illetve telephely telepUl6senk6nt 2,5 - 2,5 milli6 forint. A d) esetben az
ipar(z6si ad6alap osszege a nett6 6rbev6tel 80o/o-a (0,8-cal szorzott osszege). Az e) eset-
ben az ad6 alapja a kisviillalati ad6 alapj5nak 207o-kal novelt (1,2-vel szorzott) 6sszege.
Az egyszeriisitett ad6alap-meghatdroz5s v5lasztdsakor nem kell kitiilteni a Vll. 2-5. soro-
kat, valamint a fentebb emlitett a)-c) 6s e) esetben (iita15nyad6z6, eva-alany, t6teles ad6-
alap szerint ad626 kata-alany, kisvdllalati ad6 alanya eset6n) az,,A'6s,,E"jelf kieg6szit6
lapokat. A t6teles ad6alap szerinti ad6z6 kata-alanynak a Vll. l. sort sem kell kitoltenie.
A Vll. 1 . sorban kell feltuntetni:
a) az egyszer(sitett ad6alap-megiillapit6st v6laszt6 Staliinyad6z6 eset6n az iita16nyad6

alapj6t, a Vll. 6. sorban pedig az 6talii nyad6 1 ,2-vel szorzott osszeg6t, azaz azipailizesi
ad6 alapjiit;
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b) az eva alanya esetdn az eva alapjdt, a Vll. 6. sorban pedig az eva-alap fel6t, azaz az
ipar(z6si ad6 alapj6t;

c) az iparfiz6si ad6ban tdteles ad6alap szerint ad6z6 kata-alanynak az l. sort Uresen
kell hagynia, mig a Vll.6. sorban sz6khelye 6s valamennyi telephelye ut6n 2,5 milli6
forintot, illetve, ha valamely sz6khely, telephely szerinti 6nkormAnyzat illet6kess6gi
terlilet6n az ad6kotelezetts6ge nem iillt fenn a teljes 6vben (pl. telephelynyitiis,.te-
lephely megsz0ntet6se, sz6khelydthelyez6s miatt), akkor az adott telepiil6s eset6n a
2,5 milli6 forint naptiiri napokkal ardnyos r6sz6nek megfele16 egyuttes osszeget;

d) a nett6 iirbev6tel 80%-6ban va16 egyszer(sitett ad6alap-megiillapitdst v6laszt6 b6r-
mely viillalkoz6 eset6n az,,A"jel( bet6tlapon levezerett (kiszdmitott) nett6 itrbev6tel
osszeg6t, a Vll. 6. pont alatt pedig a nett6 iirbev6tel 8070-5nak, azaz az ad6alapnak
az osszeget,

e) az egyszer(sltett ad6alap-megSllapitest v6laszt6 kisviillalati ad6 alany5nak a kisvSl-
lalati ad6 alapjdnak osszeg6t, a Vll. 6. sorban pedig ennek i,2-vel szorzott osszeg6t,
azaz az ipat (z6si ad6 a la pj5t.

VIl. Az ad6 kiszSmitiisa

1. sor: ltt kell feltiintetni a viillalkoziis eg6sz6nek szintj6n k6pz6d6 Htv. szerinti nett6
drbev6tel osszegdt, ftggetlentil att6l, hogy az ad6alany tev6kenys6g6t hol (mely tele-
piil6sen, belfoldon vagy kiilfoldcin) v6gzi. A nett6 6rbev6telelemek 16szletez6se 6s azok
6rtelmez6se a vonatkoz6 kieg6szit6 lapon tal6lhat6. A v6llalkoz5si szint( nett6 5rbev6-
telt a vonatkoz6 kieg6szit6 lapon kell levezetni. Ez6rt els6k6nt a vonatkoz6 kieg6szit6
lap 1. soriit illetve az annak meghatirozSsShoz sziiks6ges alsorokat kell kitiilteni!
Az adott kieg6szit6 lapon szerepl6 (kisz6mitott, iisszegz6) 1. sor iisszeg6t kell itt
feltiintetni.
Az egyszeriisitett ad6alap-megSllapit6st vSlaszt6 ad6alanyoknak ezt a sort a Vl. pontban
leirtak szerint kell kitolteni, azzal, hogy az,,A'jel( bet6tlapot csak annak a v6llalkozdsnak
kell kitolteni, akinek nett6 6rbev6tele az ad6dvben - 12 h6napnSl rovidebb ad66v ese-
t6n napi ardnyosit6ssal sz6mitva id6ardnyosan - a 8 milli6 forintot nem haladja meg 6s
a nett6 6rbev6tel 8o%o-iiban (egyszer0sitetten) kivdnja megSllapitani az iparilz6si ad6
alapj6t.
2. sor: ltt kell feltrintetni a v6llalkoziisi szint(, levonhat6 eladott 6ruk beszerz6si 6rt6-
k6nek (elilb6) 6s a kozvetitett szolgiiltatSsok 6rt6k6nek egyuttes dsszeg6t. A levonhat6
osszeg levezet6s6t az,,E' jelii bet6tlap tartalmazza, ez6ft azl - ha van ilyen jogcimen le-
vonhat6 t6tel - mindenk6pp ki kell toheni. A levonhat6 t6tel magyariizatiit, az osszeg
kiszdmitSsiit az,,E"jel( laphoz irt 0tmutat6 tartalmazza.
3. sor ltt kell feltuntetni az alvSllalkoz6i teljesitesek 6rt6k6t [Htv. 52. 5 32. pont]. Alvdl-
lalkoz6i teljesit6sr6l akkor lehet sz6, ha az ad6z6 mind a megbiz6val, mind a sz6llit6val
(alv6llalkoz6val) is a Polgiiri Torv6nykonyv szerinti - iriisban kotott - vdllalkozdsi szerz6-
d6ses kapcsolatban 5ll, felt6ve, hogy az adott riifordit6st a v6llalkoz6 nem kdzvetitett
szolgeltatSsk6nt vagy el6b6k6nt vagy anyagkolts6gk6nt szdmolta el. Alv6llalkoz6i telje-
sit6s az a Ptk. szerinti vdllalkoziisi szerz6d6s alapj6n ig6nybevett szolg6ltatiis is, amelyet
a viillalkoz6 [j 6pft6s( lakds el66llitiisdhoz haszn6l fel, fiiggetlentil att6l, hogy az ilyen
lak6s eladdsa nem vdllalkoz6si, hanem adiisv6teli szerz6d6ssel tort6nt. Ezen pont szerinti
6rt6kkel az ad6alany akkor csokkentheti a nett6 6rbev6tel6t, ha azal a Htv. 52. 5 22. pont
a) alpontja szerintjogdijk6nt, az 52.5 36. pont szerint eladott 6ruk beszerz6si 6rt6kek6nt,
az 52. 5 37. pont szerint anyagkdltsdgk6nt, illetve az 52. 5 40. pont szerint kozvetitett
szolgiiltatasok.6rt6kek6nt nett6 iirbev6tel6t nem csdkkentette.
4. sor: Ebben a sorban kell szerepeltetni a viillalkozdsi szint( - nett6 6rbev6tel-csokkent6
- anyagk6lts6g osszeg6t, a Htv. 52. 5-6nak 37. pontja szerint. Az anyagkolts6g a sziimvite-
li torv6ny szerint (az ad66vben) elszdmolt anyagk6lts6ggel egyezik meg a szAmviteli tor-
v6ny hatiilya al6 tartoz6 viillalkoz6k eset6ben. A szem6lyi j<lvedelemad6 torv6ny hatdlya
al5 tartoz6 viillalkoz6 eset6n a t6rgy6vben anyagbeszerz6sre forditott kiadds a szdmvi-
teli torv6ny szerinti v6s6rolt anyagok (alap-, seg6d:, Uzem, fr.it6anyag, tarta16k alkatr6sZ
egy 6ven beliil elhaszniil6d6 szersz6mok, eszkozok berendez6sek) tdrgy6vi kiilts6g6t
jelenti. Az egyszeres konywitelt vezet6 vagy p6nzforgalmi nyilv6ntart6st vezetS adoz6k
eset6ben a tiirgyevi anyagbeszerz6sre forditott kiadiist ncivelni kell a targy6vi kifizetett
leltdri nyit6k6szlettel 6s csdkkenteni a tdrgy6vi kifizetett leltdri zd16k6szlet 6rt6k6vel. Az
anyagkolts6g osszeg6t csokkenteni kell a sajSt vdllalkoz6sban v6gzett beruhdz6shoz fel-
haszniilt anyagok - anyagkolts6gk6nt elszdmolt - bekeriil6si 6rt6k6vel, tov6bb6 azzal
az 6rt6kkel, amellyel az ad6alany a Htv.52. 5 32. pont szerint alv5llalkoz6i teljesit6sek
6rt6kek6nt, az 52. S 36. pont szerint eladott eruk beszerzdsi 6n6kek6nt vagy az 52. E
40. pont szerint kozvetitett szolgeltatSsok 6rt6kek6nt nett6 6rbev6tel6t csokkentette.
5. sor: Ebben a sorban kell feltrintetni a Htv. 52. S-6nak 25. pontjiiban szab6lyozott K+F
elszdmolt kozvetlen kiilts6g6t. A Htv. ezen Srbev6tel-csokkent6 t6tel kapcsdn visszautal
a t6rsasdgi 6s az osztal6kad616l sz6l6 torv6nyre. E szerint az alapkutat6s, alkalmazott ku-
tat6s, kis6rleti fejleszt6s kolts6ge a tiirsasdgi ad616l 6s az oszta16kad616l sz6l6 1996.6vi
LXXXI. tdrv6ny (Tao tv.) 4. 5-a 32. pontja szerint sajet tev6kenys6gi korben megval6sitott
K+F tev6kenys6g kozvetlen kolts69e.
6. sor: Ez a sor szolgSl a Htv. szerinti, vitllalkozdsi szintii ipar(z6si ad6alap megiillapitS-
s6ra, fUggetlentil a tev6kenys6g v6gz6s6nek hely6t6l. A Htv. szerinti v;illalkozdsi szintrl
ad6alap meg6llapit6s5hoz a 1. sor (nett6 6rbev6tel) cisszeg6b6l kell levonni b 2. sorban,
a 3. sorban, a 4. sorban 6s az 5. sorban feltiintetett nett6 Srbev6tel-csokkent6 t6telek
egyrittes osszeget. Ha a 1. sor Osszeg6t el6ri vagy m€ghaladja a 2. sor, a 3. sot a 4. sot
6s az 5. sor szdmadatainak egyuttes 6sszege, akkor ebben a sorban ,,o'Lt kell szerepel-
tetni. Ebben az esetben a 9. sorba, a 1 0. sorba, a I 1. sorba 6s a 1 2. sorba, a 1 3. sorba, a 14.
sorba valamint a 1 7. sorba egya16nt,,0"-t kell irni.
Abban az esetben, ha a vdllalkoz6nak az,,E" jelt kieg6szit6 lap lll. r6sz6t kell kitdltenie,
akkor ezen sor 6rt6ke a (az,,E"jel( kieg6szit6 lap lll. pontja alatt kiszdmitott) lll. 1 1 . sorban
feltrintetett osszeggel egyezik meg!
Az egyszer(sitett ad6alap-megdllapitdst v6laszt6: a) szem6lyi j6vedelemad6 t<!rv6ny
szerinti dtal6nyad6z6 v5llalkoz6nak, b) eva alanynak, c) t6teles ad6alap szerint ad6z6
kata-alanynak, d) 8 milli6 forint ad66vi - 12 h6napn5l r<jvidebb ad66v eset6n napi ar5-

' nyositSssal szdmftva a 8 milli6 forint id6a16nyos r6sz6t el nem 616 - nett6 6rbev6telt meg
nem halad6 iirbev6telfi v5llalkoz6nak, e) kisv5llalati ad6alanynak a sor 6rt6k6t a Vl. pont-
ban emlitettek szerint kell kitolteni.

Ha a kisad6z6 vSllalkoz6sok t6teles ad6jiinak alanya a helyi ipar(z6si ad6ban t6teles ad6-
alap szerinti (egyszer0sitett) ad6zesi m6dot vdlasztott 6s bevallds-benyrijtdsra kotelezett
vagy bevall5st nyfjt be (ldsd l. 2. 6s 9. pontokhoz irtakat), akkor itt kell felti.intetni az
ad66vi ad6 alapj5nak osszeg6t, eseteben az 1-5. sorokat nem kell kitolteni.
7. sor: A v6llalkoz6 az dltala foglalkoztatottak 6ves dtlagos statisztikai 6llom6nyi l6tsz6-
m5nak el6z6 ad66vhez kdpest bekovetkez6 novekm6nye utdn 1 milli6 forint/f6 osszeg-
gel csdkkentheti az ipariiz6si ad6 alapjdt (pl.: ha az 6vi l6tszSmncivekm6ny 5,36 f5, akkor
5,36x1 000000 Ft, azaz 5360000 Ft ad6alap-csokkentds vehet6 ig6nybe). Az 6tlagos
statisztikai l6tsziimot a Kozponti Statisztikai Hivatal 0tmutat6 az int6zm6nyi munkaUgyi
statisztika k6rd6ive kit0lt6s6hez c. kiadviiny 2009. janu6r 1. napj6n 6rv6nyes szabSlyai
szerint kell - k6t tizedesjegy pontosseggal - szdmitani. Az ad66vi Stlagos statisztikai
Sllomiinyi l6tsz6m sz6mitesa sordn figyelmen kivol kell hagyni azt, aki egy6bk6nt az
6tlagos statisztikai dllom6nyi l6tsz5mba tartozik, 6m 6llomdnyba kerrll6s6t kdzvetleniil
megel6z6en a v5llalkoz6val a t6rsas6gi ad616l 6s az osztal6kad616l sz6l6 torv6ny szerint
kapcsolt vSllalkoz6snak min6s0l6 v6llalkoziisn6l tartozott az iitlagos statisztikai 6llomd-
nyi l6tszAmba. Nem vehet6 ig6nybe az ad6alap-mentess6g olyan l6tsziimb6vit6shez,
amely 6llami t6mogat6s ig6nybev6tel6veljott l6tre. Allami tdmogat6snak tekintend6 a
Nemzeti FoglalkoztatSsi Alapb6l foly6sitott olyan timogatiis, amelynek feltetele ij mun-
kahely l6tesit6se.
8. sor Ha az ad66vben a villlalkoz6 iitlagos statis^ikai 6llomdnyi l6tsz6maazelSz6 ad6-
6v 6tlagos statisztikai iil lomdnydhoz k6pest 5olo-ot meghalad6 m6rt6kben csokken 6s a
viillalkoz6 az el6z6 ad66vben e jogcimen ig6nybe vett ad6alap-mentess6get, akkor az
ad66vet megel6z5 ad66vre ig6nybe vett ad6alap-mentess6g osszeg6vel az ad6alapot
meg kell novelni.
9. sor A mentess6ggel korrig5lt Htv. szerinti - v6llalkoziis szint0 - ad6alap sorban a
foglalkoztatiis ut6n j516 ad6alap-mentess6g osszeg6vel csokkentett, valamint a foglaF
koztat6s csokkent6s6hez kapcsol6d6 ad6alap-novekm6nnyel novelt vdllalkozSsi szint(
ipar(z6si ad6alap osszeg6t kell itt feltiintetni. Abban az esetben, ha a v6llalkoz6t tobb
iinkorm6nyzat illet6kess6gi terr.ilet6n terheli 6lland6 jelleg( iparfiz6si tev6kenys6g ut6-
ni ad6kotelezetts6g (sz6khely6n kiviil legal6bb egy teleptil6sen telephelyet tart fenn),
akkor ezt az iisszeget kell - az ad6alap-megosztisra iriinyad6 szabiilyok szerint -
megosztani az egyes telepril6sek kozott.
1O. so.: ltt kell felti]ntetni a 9. sorban szerepl6 vSllalkozdsi szint( ad6alap megosz-
t5sa eredm6nyek6nt el6ell6 - torvenyi szabiilyok szerinti - telepiil6si szint( ad6ala-
pot, A megoszt6st a Htv. mell6klete szerint kell elv6gezni, azt a megosztdsi m6dszert
alkalmazva, ami a tev6kenys6gre a legink6bb jellemz6, illetve a megosztdssal drintett
telepUl6sre 0 forint ad6alapr6sz nem Sllapithat6 meg. Term6szetesen abban az esetben,
ha a vdllalkoz6t nem terheli ad6alap-megosztdsi kdtelezetts6g (sz6khelye szerinti tele-
pti16sen kivLil, m6s <inkormdnyzat illet6kess6gi terrilet6n nincs telephelye), akkor az ezen
sorban szerepl6 osszeg megegyezik a 9. sorban szerep15 osszeggel.
'| 1. sor: Az dnkormdnyzat rendelet6ben a 2,5 milli6 Ft viillalkozdsi szint( ad6alapot meg
nem halad6 v6llalkoziisok szdm5ra ad6alap-mentess6get fogalmazhat meg (lehet, hogy
a mentess6g csak kisebb ad6alap-osszegig, p6ldiiul 1 milli6 Ft-ig jitr). ltt kell feltUntetni
azon - az ad66vben ig6nybe vehet6 - ad6alap-mentesseg osszeg6t, amely az - iinkor-
mSnyzat rendelete szerint - a telepiil6si ad6alap tisszeg6t csdkkenti. Ha az onkor-
miinyzat ilyen mentessEg! szabSlyt nem iktatatott rendelet6be, akkor itt osszeget nem
kell, nem lehet jeldlni.
1 2. sor: Ez a bevallSsi sor a telepUl6si ad6koteles ad6alap meg6llapitiisdra szol95l. A tele-
pUl6si ad6alap (1 0. sor) <isszeg6b6l le kell vonni az ad6mentes ad6alap dsszeg6t (1 1 . sor).
Abban az esetben ha a I 1. sor iisszege el6ri vagy meghaladja a I 0. sor iisszeg6t, ak-
kor itt,,o'Lt kell feltiintetni. Ekkor a 1 3. sorba 6s a 'l 7. sorba egyardnt,,0" kell irni.
I 3. sor: Az ad6kOteles telepUl6si ad6alapra jut6 ad6 osszeg6t kell itt feltOntetni, az
6nkormiinyzati rendelet szerinti ad66vi ad6m6rt6k alapulv6tel6vel.
I 4. sor: Az onkormdnyzat helyi ad6 rendelet6ben ad6kedvezm6nyben (ad6-cs<jkkent6s-
ben) r6szesitheti a 2,5 milli6 Ft ad6alapot meg nem halad6 vSllalkoz6kat (az ad6kedvez-
m€nyt az ad67o-5ban (0-1 000/6 kozott) fejezheti ki az onkormSnyzati rendelet, amely lehet
ak6r 1 000/0 is). Az ad6t csiikkent6 kedvezm6ny osszeg6t kell feltuntetni. Ha az onkor-
mAnyzat ilyen kedvezm6nyt nem iktatatott rendelet6be, akkor ittOsszeget nem kelljelcilni.
1 5. sor: A helyi ad6torv6ny szabSlyai szerint az ad66vben az ideiglenes jelleg( ipariizd-
si tev6kenys6g utdn megfizetett ad6StalSny dsszeg6t - az ad6alap-megosztds ariinyii-
ban - le lehet vonni a sz6khely, telephely szerinti dnkormdnyzatokhoz kimutatott ad6
osszeg6b6l, legfeljebb azonban csak annak nagysdgSig. P6ld6ul, ha az ad6z6 ad66vben
200000 forintot fizetett ki ad66talSny cim6n, az ad6alap-megosztds eredm6nyek6nt
pedig a telepiil6si ad6alap a viillalkoz6si szintii ad6alap 20o/o-a, akkor az adott onkor-
menyzatndl fevonhat6 osszeg az ad66vben megfizetett ad6e|nl6ny 20o/o-a, azaz 40000
forint. Abban az esetben, ha az onkormdnyzatra jut6 ad6dtal6ny osszege meghaladja q
1 3. sor 6sszeg6t, akkor itt csak a 1 3. sorban szerepl6 osszeget lehet feltiintetni, a telepti-
l6srejut6 (kiszSmitott) ad6Staliiny t6nyleges osszeg6t (tdj6koztat6 adatk6nt) pedig a 1 8.
sorban kell szereoeltetni.
1 6. sor: A helyi ad6kr6l sz6l6 torv6ny aolA. S (1 ) bekezd6s b) pontja alapjdn a sz6khely,
illet6leg a telephely szerinti <inkorm6nyzathoz az ad66vre fizetend6 ad6b6l - legfeljebb
annak osszeg6ig terjed6en - levonhat6 az ad6alany iiltal a rdfordit6sk6nt, kdlts6gk6nt az
ad66vben elszdmolt, az aut6p6lydk, aut6utak 6s f6utak hasznSlat66rt fizetend6, megtett
ottal ardnyos dij (a tovebbiakban: ttdij) 7,so/o-a. Ha a viillalkozds ad6alap-megosztdsra
kdtefezett, akkor a kolts6gk6nt, rSfordit6sk6nt elszdmolt e-itdij7,so/o-et a sz6khely, il-
letve telephely(ek) szerinti onkormSnyzatokhoz fizetend6 iparfz6si ad6b6l a v5llalkoz6s
szintj6n k6pz6d6 teljes torv6nyi ad6alap 6s a megosztiissal 6rintett onkormdnyzatokhoz
kimutatott telepiil6si ad6alapok arilnydban vonhatja le. Teh5t az e-0tdi 7,So/o-a az ad6-
alap-megosztds a16ny6ban vonhat6 le. Ha az e-ftdij 7,5olo-a 1 00.000 forint, a telepUl6sre
pedig a megosztis sordn a vSllalkozSsi szintii ad6alap I 00/o-a jut, akkor itt 1 0.000 forintot
kell felttintetni. Ebben a sorban tehdt az e-Otdij7,so/o-dnak a telepUl6sre jut6 e-6sszeg6t
kell szerepeltetni. Abban az esetben, h a aze-utdij7,so/o-Anak telepiil6sre jut6 r6sze tobb,
mint a 1 3. sorban szerepl6 osszeg 6s a 1 5. sorban szerepl6 osszeg ktilonbozete, akkor e
sorban legfeljebb e ki.ilOnbozet Osszeg6t lehet feltiintetni.
17. sor: Ez a sor szolg5l az ad66vi iparfiz6si ad6fizet6si kotelezetts6g kisziimitiisSra. Az
ad6k<jteles ad6alapra vetitett ad6 osszeg6b6l (13. sor) le kell vonni az ad6 6sszeg6t ki.i-
lonf6le jogcimeken csokkent6 t6teleket (a 14-16. sorok egyottes osszeg6t). Abban az
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esetben, ha az ad6t csokkent6 t6telek egyiittes osszege el6ri vagy meghaladja a 13. sor 1. El6legfzet6s id6szaka
osszeg6t, akkor itt,,0':t kell felttintetni.
(A bevalliisi nyomtatvdny mer nem tartalmaz az ad66vi ad6 elszdmol6sdra vonatkoz6-
an p6nzforgalmi adatokat (megfizetett el6leget, el6legkieg6szit6s osszeg6t). Tekintettel
arra, hogy ezen p6nzforgalmi adatok mind az ad6z6, mind az ad6hat6siig nyilvdntartd-
sdban rendelkez6sre 5llnak!)
1 8. sorban ltt kell feltuntetni az ideiglenes jellegii ipar(z6si tev6kenys6g ut6n az ad66v-
ben t6nylegesen megfizetett ad6dtalSny 6nkorm6nyzatra jut6 (ariinyos) osszeg't. Ez az
Osszeg megegyezik a 1 5. sorban feltiintetett osszeggel, ha a 1 3. sorban feltiintetett ad6
arra fedezetet biztosit. Ha nem, akkor ann5l csak nagyobb iisszeg szerepelhet ebben a
sorban.
19. sor A kiilfdldon l6tesitett telephelyen vegzett tev6kenys6gb6l szdrmaz6 ad6alap
nem esik ad6z6s al6. Ennek dsszeg6t 0gy kell meghatiirozni, hogy a kiilfold<jn l6tesitett,
a Htv. fogalmainak megfele16 telephelyet 0gy kell tekinteni, mint belfcildi telephelyet,
s erre a telephelyre is - a megosztdsi szabSlyok szerint - kell osztani ad6lapot. Az igy
megosztott, k0lfdldi telephelyre, telephelyekre jut6 ad6alapr6sz vonhat6 le a teljes ad6-
alapb6l .
20. sor ltt kell feltuntetni a vSllalkoz6s 6ltal az ad66vben kolts6gk6nt, riifordit5sk6nt el-
sz6molt e-Utdij osszeg6nek 7,50/6-61.

Vlll. Ad6el6leg bevalliisa

A helyi ipar(z6si ad6ban - hasonl6an a tdrsasSgi ad6hoz - az ad6el6leget dnad6zdssal
kell teljesiteni. Ez aztjelenti, hogy ebben a bevalldsban kell az ad6z6nak kiszdm[tania
6s bevallania az el6legfizet6si id6szak k6t id6pontj6ra az ad6el6leg osszeg6t. Az ad6-
el6leget is term6szetesen onad6z6ssal kell megfizetni. Az igy bevallott el6leg minden
tovdbbi intdzked6s n6lkiil v6grehajthat6.

A napt6ri 6wel egyez6 Uzleti 6ves ad6z6k, illetve a napt6ri 6vt6l elt6r6 iizleti 6ves ad6-
26k eset6n az el6legfizet6si id6szak a bevallSsbeny0jt6s h6napjdt k6vet6 mdsodik h6nap
1. napjiit6l tart 12 h6napon kereszttil, a 12. h6nap utols6 napjdig. Az ad6z6nak az el5-
legfizet6si id6szak els6 6s utols6 napjiit kell beirnia a bevall5s e sorilba. Az el6legfizet6s
id6szaka teh5t 1 2 h6napnyi id6szakot 6lel iit.

2. Els6 el6legr6szlet az el6legfizet6si id6szakban

Az els6 el6legr6szlet esed6kess6g6nek a napja az ad6el5leg-fizet6si id6szak 3. h6napjS-
nak 1 5. napja. ltt kell jeldlni az el6legfizet6s napj6t 6s az el6leg osszeg6t. Ebbe a sorba a
Vll. 1 7. sorban feltiintetett osszeg 6s az ad66v m6rcius 1 5-6n (naptiri 6vt6l elt6r6 tizleti
6ves ad626 eset6n az ad66v harmadik h6napjilnak 1 5. napj6n) esed6kes (bevallott) el6-
legosszeg kulonbdzet6t kell lrni. Ha ad66v 3. h6napj6nak 15. napjdn nem kellett ad6-
el6leget fizetni, akkor e sor dsszege a Vll. 1 7. sorban feltiintetett Osszeggel egyezik meg.
Ekk6nt a kdvetkez6 ad66v 3. h6napjdnak 15. napjdn fizetett el6legdsszeg az ad66vre
bevallott ad6val (Vll. 1 7. sor) egyezik meg.

3, M6sodik el6legrdszlet az el6legfizet6si id6szakban

A m;isodik el6legr6szlet az el6legfizet6si id6szak 9. h6napj6nak 1 5. napja, a napt6ri 6wel
egyez6 tizleti 6ves ad6z6 eset6n 2015. mdrcius 15. Ezt a napot kell beirni ezen ad6z6
csoport eset6ben, amellett, hogy az ad6el6leget is be kell vallani. A bevalland6 osszeg a
Vll. 1 7. sorban szerepl6 ad6osszeg (ad66vi ad6) fele.

Az .N' ielfi lapot azon ad6z6knak kell kitdlteni, akik/amelyek az 6ltalSnos szabSlyok
szerint illapitj5k meg nett6 6rbev6teliiket. ldetartozik minden ipariiz6si ad6alany,
amely nem min6siil hitelint6zetnek p6nzogyi v6llalkoziisnak, biztosit6nak, befehet6si
v6llalkoz6snak, ide6rtve azt a vdllalkoz6st is, akineldamelynek nett6 iirbev6tele a 8 milli6
forintot nem haladja meg 6s az ad6 alapjdnak egyszer(sitett megSllapitSs5nak m6djiit
v6lasztotta.
Nem kell kitoltenie az,,N' jelfi bet6tlapot az aliibbi egyszeriisitett ad6megSllapitilst v6-
laszt6knak:
a) a szem6lyi jovedelemad616l sz6l6 tdrveny szerinti 6tal5nyad6z6nax,
b) azon eva-alanynak, aki az egyszeriisltett vSllalkoz6i ad6alap 5070-;iban Sllapitja meg
ad6j5t,
c) azon kata-alanynak aki tdteles ad6alap szerinti ad6zdst vilasztott ,
d) a kisvSllalati ad6alanynak.

A kieg6szit6 lapot egyiitt kell kezelni a bevalldsi f6lappal, ez6rt ki k€ll tailteni a ki-
eg6szit6 lap fejr6sz6t is, tovSbbii ezt az oldalt is (c6gszeriien) ald kell irni!

L sor: Ebben a sorban kell levezetni a - vSllalkoz6si szintii - nett6 iirbev6tel 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 bevalliisi f6lap 1. sor6ban
feltaintetend6 iisszeggel!

2. sor: A sziimviteli tiirvdny hatiilya alii tartoz6 ad6alanyok eset6ben itt kell szere-
peltetni a szdmviteli t6tv6ny 72-75.s-ilban szerepl6 rendelkez6sek alapj5n meghat6-
rozott - v6llalkoziisi szintii - nett6 iirbev6tel dsszeg6t. A jellemz6en nem v6llalkozrisi
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tev6kenys6g folytat6siira alakult szervezetek (pl.: tdrsadalmi szervezet, egyh62, alapit-
viiny, kolts6gvet6si szerv stb.) eset6ben a v5llalkozdsi tev6kenysdggel 6sszefiigg6sben
realiziilt 6rbev6tel osszeg6t kell feltiintetni. A szemdlyi jiivedelemad6 hatiilya alii tar-
toz6 (ma95nszem6ly) ad6alany eset6ben a tev6kenys69v6gz6ssel (term6k6rt6kesit6t
szolgiiltatiisnytjtSs) kozvetlen osszefugg6sben kapott - iiltalSnos forgalmi ad6 n6lkiili
- ellen6rt6lt novelve a kompenz5ci6s fel6rral 6s cscikkentve az ad6hat6sdggal elszdmolt
regisztr6ci6s ad6 <isszeg6vel, feltdve hogy azt bev6telk6nt elszdmolta, tovabbd azon
bev6tellel, amelyet a sz6mvitel16l sz6l6 t6rv6ny alapjitn egy6b bev6telk6nt kellene elszS-
molni. (P6ld6ul a t5rgyi eszkciz 6rtdkesit6s6b6l sz6rmaz6 bev6tel, a ktilonf6le agrdrt6mo-
gat6sok iisszege nem tartozik a nett6 Srbev6telbe).

3. sor: A tdrsasegi ad6r6l 6s az osztal6kad616l sz616 torv6ny szerint jogdijnak min6siil a
szabadalomnak, a v6dett elj6rdsnak, a v6djegynek, illetve hason16 jognak, a know-how-
nak, az tizleti titoknak, az irodalmi, a m0v6szeti vagy a tudom6nyos m(vekszetz6ijoge-
nak, valamint a szez6i joggal szomsz6dos jognak haszn6latii6rt, felhaszn6lSs66rt vagy
a haszniilatjogii6rt kapott ellen6rt6k. Ebbe a sorban jogdijb6l szdrmaz6, Srbev6telk6nt
elszSmolt ellen6rt6k 6sszeg6t kell beirni.
4. sor: Ebbe a sorba kell beirni az egy6b szolgeltatiisok 6rt6kekdnt, illetve egy6b r6fordi-
tdsok kdzoft kimutatott - az ad6hat6s59gal elsziimolt -joved6ki ad6 osszeg6t.
5. sor: Ebbe a sorba kell beirni az egy6b r6forditdsok kozott kimutatott, az ad6hat6sdg-
gal elszdmolt regisztr6ci6s adO energiaad6 osszeg6t.
5. sor: Kiilon jogszabSly szerint felszSmithat6 - Srbev6telk6nt elszSmoland6 - felszol-
giiliisi dijat nem terheli ipar(z6si ad6, ez6rt azt le kell vonni a nett6 drbev6telb6l. Ebbe a
sorba a felszolgSliisi dij Srbev6telk6nt elszdmolt osszeget kell beirni.

Az ,,8" jelii lapot azon ad6z6knak kell kitdlteni, akik/amelyek hitelint€zetnek vagy
p6nziigyi vSllalkoz5snak min6sUlnek.
A kieg6szit6 lapot egyiitt kell kezelni a bevall6si f6lappal, ez6rt ki kell tiilteni a ki-
eg6szit6 lap fejr6sz6t is, tov6bb6 ezt az oldalt is (c6gszeriien) a16 kell irni!
1. sor: Ebben a sorban kell Osszesiteni a 2-9. sorokban szerepl6 egyes - vdllalkoziisi szin-
t( - nett6 drbev6teFelemek osszeg6t, oly m6don, hogy a 2-7. sorokban szerepl6 dsz-
szegeket 6ssze kell adni, majd abb6l a 8. sor 6s a 9. sor 6sszeg6t le kell vonni. Ez a sor
megegyezik a bevalliisi f6lap I. so16ban feltiintetend6 tisszeggel!

2-9, sorok Az egyes sorok a vdllalkoz6si szintf nett6 iirbev6telelemek kimutatds6ra, a
vdllalkozdsi szint0 nett6 erbev6tel levezet6s6re szolgSlnak. A sorokat a szdmviteli tOrv6ny
6s a hitelint6zetek, p6nzUgyi vdllalkozdsok 6ves besz5mol6k6szit6si 6s konywezet6si k6-
telezetts6g6nek sajiitossSgai16l sz6l6 250/2000.(X11.24.) Korm. rendelet szabiilyai, tov6b-
bd a 9. sor eset6ben a helyi ad6tdrv6ny 52. S 22. pont bJ alpontja - p6nztigyi lizingbe
adott eszkdz utiin elsziimolt eliib6 teljes dsszege nett6 arbev6telcsokkent6 t6tel azzal,
hogy ezen osszeggel az ad6alap a Vll. 2 sorban mir nem csokkenthet6 - alapjdn kell
meghat6rozni.
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Az.C"jelii lapot azon ad6z6knak kell kitolteni, akik/amelyek biztosit6nak min6siilnek.

A kieg6szit6 lapot egyiitt kell kezelni a bevallSsi f6lappal, ez6rt ki kell tiilteni a ki-
eg6szit6 lap fejr6sz6t is, tov6bbii ezt az oldalt is (G69szerfien) alii kell irni!

l. sor: Ebben a sorban kell 6sszesiteni a 2-8. sorokban szerepl6 egyes - vSllalkoziisi szin-
t( - nett6 drbev6telelemek osszeg6t, oly m6don, hogy a 2-7. sorokban szerepl6 ossze-

geket ossze kell adni, majd abb6l a 8. sor osszeg6t le kell vonni. Ez a sor megegyezik a
bevall6si f6lap 1. sor6ban feltiintetend6 tisszeggel!
2-8, solok Az egyes sorok a vdllalkozesi szintt nett6 6rbev6telelemek kimutat6sera, a
vSllalkozdsi szint( nett6 erbev6tel levezetds6re szolg5lnak. A sorokat a szdmviteli tor
v6ny 6s a biztosit6k 6ves beszdmol6kdszit6si 6s konyvvezet6si kotelezetts6g6nek saj6-
tossdgai16l sz616 192/2000.(X11.24.) Korm. rendelet szabSlyai alapj5n kell meghat6rozni.

KITOTTESI UTMUTAT6 A,,D"JEtU BETETLAPHoz

Az ,,D" ielii lapot azon ad6z6knak kell kitiilteni, akik/amelyek befektet6si vSllalkoziis-
nak min6srilnek.

A kieg6szit6 lapot egyiitt kell kezelni a bevallasi f6lappal, ez6rt ki keu titlteni a ki-
eg6szit6 lap fejr6sz6t is, toviibbii ezt az oldalt is (€6gszerfien) alii kell irnil
l. sor: Ebben a sorban kell osszesiteni a 2-6. sorokban szerepl6 egyes - v5llalkoziisi

szintu - nett6 6rbevdteFelemek osszeg6t. Ez a sol megegyezik a bevalliisi f6lap 1.
soriiban feltiintetend6 iisszeggel!
2-6. sorok Az egyes sorok a v5llalkoz6si szintfi nett6 6rbev6telelemek kimutatds6ra, a
v6llalkozdsi szintfi nett6 Srbev6tel levezet6s6re szolgelnak. Az egyes sorokat a sz6mviteli
torveny 6s a befektet6si v6llalkoz6k 6ves besziimol6k6szit6si 6s konyvvezet6si kotele-
zetts6g6nek saj6tossdgair6l sz6l6 251/2OO0. (Xll. 24.) Korm. rendelet szabdlyai alapjSn
kell meghat6rozni.
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Ezt a kieg6sz[t6 lapot minden olyan viillalkoz6snak ki kell toltenie, amelyn6l van eladott
Sruk beszerz6si 6rt6ke (eliib6) 6s/vagy kiizvetitett szolgiiltatiisok €rt6ke. Nem kell
kitiiltenie ezt a lapot annak a v;illalkoz6nak, aki az ipar(z6si ad6ban az ad6alap egy-
szeriisitett ad6alap-megSllapitrisi mridjiit viilasztotta, E k6t rSforditdselemmel csok-
kenthet6 a nett6 6rbev6tel a helyi iparriz6si ad6 alapj5nak kisz6mitdsa so16n, azonban a
201 3. ad66vt6l egyiittes iisszegiik csak korl6tokkal vonhat6 le a nett6 6rbev6tel-
b6l, A korliitozds l6nyege, hogy az iirbev6tel nagysiigiit6l fiigg6en e k6t nett6 6rbev6-
tel-csokkent6 t6tel s6vosan vonhat6 le, min6l nagyobb a nett6 Srbev6tel osszege, ann6l
kisebb osszeggel lehet csokkenteni a nett6 iirbev6telt. Nem vonatkozik a korlStozSs
arra a v6llalkozfsra, amelynek nett6 drbev6tele az 5OO milli6 forintot nem haladja
meg 6s nem min6stil az l. pont szelinti 6rtelemben vett kapcsolt v6llalkoziisnak.
A Htv. 39. S-iinak (4) bekezd6se szerint az (1 ) bekezd6s a) pontja szerinti nett6 Srbev6tel-
cs6kkent6 osszeggel (eladott iiruk beszerz6si 6rt6ke 6s kdzvetitett szolgdltatdsok 6rt6ke)
a v5llalkoz6 - nett6 Srbev6tele osszeg6t6l ftigg6en, s5vosan - az aliibbiak szerint csok-
kentheti nett6 6rbev6tel6t. A nett6 Srbev6tel
- 500 milli6 forintot meg nem halad6 dsszeg6b6l az e sdvba jut6 nett6 iirbev6tel-

csokkent6 6sszeg eg6sze,
- 500 milli6 forintot meghalad6, de 20 milliard forintot meg nem halad6 <tsszeg6b6l

az e s6vba jut6 nett6 6rbev6telcsiikkent6 osszeg, de legfeljebb az e sdvba jut6 nett6
6rbev6tel 850/o-a,

- 20 milli6rd forintot meghalad4 de 80 millii ird forintot meg nem halad6 osszeg6b6l
az e sdvba jut6 nett6 6rbev6telcs6kkent6 osszeg, de legfeljebb az e s6vba jut6 nett6
6rbev6tel 7So/o-a,

- 80 millii ird forintot meghalad6 dsszeg6b6l az e sdvba jut6 nett6 Srbev6telcsokkent6
osszeg, de legfeljebb az e sSvba jut6 nett6 iirbev6tel 700lo-a

vonhat6 le.
A Htv. 39. 5 (7) bekezd6se 6rtelm6ben - a f6szabSlyban foglaltakt6l elt6r6en - az ad6-
alap megSllapit6s6n6l azon 6ruk, anyagok, szolg6ltat6sok 6rt6kesit6s6vel osszefiigg6s-
ben elsz6molt eladott 6ruk besze126si 6rt6k6nek 6s kozvetitett szolgiiltat.isok 6rt6k6nek
teljes osszege csiikkenti a nett6 drbev6tel osszeg6t, amely alruk, anyagok, szolg6ltat6sok
6rt6kesit6se utdn az ad6alany a sziimvitelr6l sz6l6 torv6ny szerinti export6rt6kesit6s
nett6 6rbev6tel€t vagy a kiizfinanszirozesban r6szesiil6 9y69yszerel9 mint iiruk
6rt6kesit6se utdn belfoldi 6rt6kesit6s nett6 Srbev6tel6t szdmol el. Az elsziimol6hiizi
tev6kenys6get v6926 szervezetn6l, az 5ltala - a foldgdzpiaci 6s villamosenergia-piaci
iigyletek elszdmol6sa drdek6ben - v6siirolt 6s toviibb6rt6kesitett, a sz6mvitel16l sz616
torv6ny szerinti eladott 6ruk beszerz6si 6rt€kek6nt elszdmolt foldg5z 6s villamos energia
beszerz6si 6rt6ke teljes osszege csokkenti a nett6 Srbev6tel dsszeget.

l. Ad6alany adatai
A f. sorban kell jelolni azt, hogy az ad6alany a Htv. 39. 5 (6) bekezd6se alkalmaz5sdnak
hatdlya a15 esik-e. A Htv. e rendelkez6se ugyanis el6irja, hogy a tirsasiigi ad6r6l 6s az
osztal6kad616l sz6l6 torv6ny szerint kapcsolt v;illalkozdsnak min5sUl6 ad6alanyoknak az
ad6 alapj6t az ad6alany kapcsolt v6llalkozdsok osszes nett6 iirbev6tele 6s osszes nett6
drbev6tel-csdkkent6 r6fordit6sa pozitiv el6jelfi k0lonbozetek6nt - figyelemmel a 39. 5
(4) 6s (5) bekezd6sben foglaltakra - kell megiillapitani, az.al, hogy az egyes ad6alanyok
ad6alapja ezen kiilonbozetnek 6s az ad6alany nett6 drbev6tel6nek a kapcsolt vdllalkozii-
sok osszes nett6 6rbev6tel6ben k6pviselt ar5ny6nak szorzata. Az e bekezd6sben foglal-
takat csak azon ad6alanynak kell alkalmaznia, amely eset6ben az eladott Sruk beszerz6si
6rt6k6nek 6s a kozvetitett szolgdltatSs 6rt6k6nek egyiittes osszege az ad6alany nett6
iirbev6tel6nek 5O%o-iit meghaladja, kizlrolag az ezen felt6teleknek megfelel6 kapcsolt
vSllalkozSsai vonatkozSs6ban. Tehdt e n6gyzetbe azon v6llalkozdsnak kell X-et tennie,
amely megfelel valamennyi, kdvetkez6 felt6telnek:
- a tiirsasdgi ad6r6l 6s osztal6kad6r6l sz6lq t6rv6ny szerinti kapcsolt v6llalkozdsnak

min6s0l  ds
- a helyi ipar0z6si ad6 alanya 6s
* azel5b66sakcizvetftettszolg6ltatiis6rtdk6nekegyuttesosszegemeghaladjaanett6

6rbev6tel 5070-5t 6s
- az ad6alany rendelkezik az el6z6 felt6telnek megfelel6 kapcsolt v5llalkoz;issal.
Amennyiben e felt6telek mindegyike teljesiil, akkor a toviibbiakban csaka Ill. pont
alatti sorokat kell kittilteni, ha egy vagy tiibb f€lt6tel nem teljesiil, akkor pedig
csak a ll. pont alatti sorokat kell kitiilteni.
A 2.6s a 3. sorban az ad626 azonosit6sdhoz szUks6ges adatokat kell feltUntetni.

ll, A Htv.39.5 (6) bekezd6s6nek hatiilya a16 nem tartoz6 v6llalkoziis eset6n kitiil-
tend6 bevalliisi sorok

Az l. sorban kell feltiintetni az eladott 6ruk beszerz6si 6rt6ke osszeqer.

szerz6d6s alapjdn ez ut6bbi szSmdra v5ltozatlan formdban ad tovSbb, azaz nem a sajdt
teljesitm6ny6hez hasznSlja fel. Mindennek ki kell t(nnie a sz6ml6zdsb6l is. (A kimen6
sziimldkban -ha az sajit 6s kozvetitett szolgSltatiisokat is tartalmaz - kijldn kell feltUn-
tetni a kozvetitett szolgiiltatiis megnevez6set 6s ellen6rt6k6t, mely nem kell hogy azo-
nos legyen a szolgiiltatds beszerz6si 6rdval.)
A 3. sorban kell feltiintetni az 1 . sor szerinti el5b6 6s a 2. sor szerinti kozvetitett szolgSlta-
tdsok 6rt6k6b6l azon r6forditSsr6szek egyijttes Osszeg6t, amelyek olyan term6kek (6ruk,
sajiit el6Sllftiis0 term6kek), szolgaltat6sok 6rt6kesit6s6hez kot6dnek, amelyek utdn a
szdmvitelr6l sz6l6 t6rv6ny szerint exportSrbev6telt kell elsz6molni. Ezt a solt nem kell
kitiilteni annak a vSllalkozSsnalc amelynek nett6 Srbevdtele az 500 milli6 forintot
nem haladja meg.
A 4. sorban kell feltiintetni az 1. sor szerinti el6b6 6rt6k6b6l azon r6forditdsr6szt, ame-
lyet a vdllalkoz6 kcizfinanszirozott (tb-finansziroziisban r6szes0l6) gy6gyszer 6rt6kesit6-
s6vel osszefi.igg6sben szdmol el. Ezt a sort nem kell kitiilteni annak a vSllalkozdsnat<,
amelynek nett6 iirbevdtele az 500 milli6 forintot nem haladja meg.
Az 5. sorban kell feltiintetni az 1. sorb6l az eliib6 azon rSfordit;isr6sz6t, amelyet az
elszdmol6hdzi tev6kenys6get vAgz6 szervezet a foldg6zpiaci 6s villamosenergia-piaci
Ugyletek elsziimol5sa 6rdek6ben vasiirolt 6s toviibb6rt6kesitett, a foldgitz 6s villamos
energia kapcsdn el6b6k6nt sz5molt el.
A 6. sorban kell feltiintetni az eliib6 6s a kiizvetltett szolg6ltatSsok egyrittes osszeg6nek
azt a rdszet, amelyet a Htv. 39. S (4)-(5) bekezd6se szerinti sz6mit6s eredm6nyek6nt 5ll
el6 (ez a sz5madat nem haladhatja meg az 1. 6s a 2. sor szerinti adat egyrittes osszeg€t).
Ezt a sort nem kell kitailteni annak a v5llalkoz6snalc amelynek nett6 rirbev6tele az
500 milli6 forintot nem haladja meg.
A 7. sor szolgdl annak kimutatdsSra, hogy mekkora az az osszeg, amellyel t6nylegesen
csokkenthet6 a nett6 erbevdtel el6b6 6s kozvetitett szolgiiltatiisok egytittes 6rt6ke jog-
cimen. Ha a viillalkozds nett6 Srbev6tele az 500 milli6 forintot nem haladja meg, akkor
ez a sot az 1 . 6s a 2. sorban feltuntetett szSmadat egyuttes 6sszeg6vel egyezik meg. Ha
nem, akkor a 3. sorban, a 4. sorban, az 5. sorban 6s a 6. sorban felttintetett sz5madatokat
kell <isszeadni 6s itt befrni.

lll. A Htv. 39, S (6) bekezd6s6nek hat6lya alii ta1t026 kapcsolt v6llalkoz6s eset6n
kitiiltendS bevallSsi sorok

Az l. pontban emlitett felt6teleknek megfelel6 vSllalkozdsnak a helyi ipariiz6si ad6 alap-
jdt kLilon szdmit5s szerint - l6nyeg6ben csoportszinten, osszevontan - kell megiillapita-
nia, azzal,hogy az osszevont, csoportszintii adatokra vonatkozik az el.tb6 6s a kozvetitett
szolgSltatilsok 6rt6ke nett6 iirbevdtelb6l va16 levonhat6sSgdnak korldtozisa 6s az ezen
korl6tozSs al6li kiv6telek.
Az 1. sorban kell feltiintetni azt a nett6 iirbev6telosszeget, amely az Osszevont ad6alap-
sz6mitiisra kiitelezett (1. pontban emlitett) kapcsolt viillalkozdsok Htv. szerinti nett6 6rbe-
vetel-adatainak osszegz6sek6nt 6ll el6.
A 2. sorban kell feltrintetni az osszevont ad6alap-sz6mltasra kdtelezett (1. pontban em-
litett kapcsolt) v6llalkozdsok dsszevont anyagk6lts6g, alvSllalkoz6i teUesit6sek 6rt6ke
es K+F kozvetlen kolts6geinek osszeg6t. Ezen nett6 drbev6tel-csokkent6 t6telek teljes
osszeg6vel korl6toziis n6lkiil csokkenthet6 a nett6;irbev6tel a helyi iparriz6si ad6alap
sziimitdsa sordn.
A 3. sor szolg5l az osszevont ad6alap-sz6mitiisra kotelezett (1. pontban emlitett kap-
csolt) viillalkoziisok dsszesttett el5b6 osszeg6nek kimutatdsdra.
A 4. sor szolgiil az osszevont ad6alap-sz6mitdsra kotelezett (1. pontban emlitett kapcsolt)
vdllalkozdsok osszesitett kozvetitett szolgiiltat6sok 6rt6ke osszeg6nek kimutatasdra.
Az 5. solban kell feltuntetni az 3. sor szerinti osszesitett eliib6 6s a 4. sor szerinti, osz-
szesitett kozvetitett szolgiiltatitsok 6rt6k6b6l azon rdforditdsr6szek egyiittes osszegdt,
amelyek olyan term6kek (5ruk), szolg6ltatesok 6rt6kesft6s6hez kot6dnek amelyek utdn
a sz6mvitel16l sz6l6 torv6ny szerint exportdrbev6telt kell elsz6moln..
A 6, sorban kell feltuntetni az 3. sor szerinti elitbd 6rt6k6b6l azon riiforditdsr6szt, ame-
lyet az osszevont (csoportszintii) ad6alap-meg6llitdsra kotelezett v5llalkoz6 ad6alany
bdrmelyike kozfinanszirozott (tb-finansziroziisban r6szesiil6) gy6gyszer 6rt6kesit6s6vel
osszef0gg6sben sz5mol el.
Az 7. sorban kell feltontetni a 3. sorb6l az eldb6 azon rdforditdsr6sz6t, amelyet az elszS-
mol6hdzi tev6kenys6get v6gz6 szervezet a foldgdzpiaci 6s villamosenergia-piaci iigyle-
tek elszdmolSsa 6rdek6ben v6siirolt 6s tovdbb6rtdkesitett foldg5z 6s villamos energia
kapcsdn el6b6k6nt sz6molt el.
A 8. sorban kell feltUntetni az osszevont ad6alap-szdmitdsra kotelezett (1. pontban emli-
tett kapcsolt) v6llalkoz6sok osszes e16b6jiinak 6s osszes kozvetitett szolgi6ltatSsok 6'rt6ke
egyuttes osszeg6nek azt a r6sz6t, amely a Htv. 39. S (4)-(5) bekezd6se szerinti szdmitds
eredm6nyek6nt dll el6 (ez a sziimadat nem haladhatja meg az 3. 6s a 4. sor szerinti adat
egyaittes 6sszeg6t).

Az eliib6 fogalmiit a Htv. 52. S-enak 36. pontja hatiirozza meg. Az eladott 5ruk beszer- A 9. sol szolg6l annak kimutatesdra, hogy mekkora az az osszeg, amellyel t6nylegesen

formdban eladott
6ruk beszerz6si 6rt6kek6nt elszAmolt
konyvvi te| t ,va|amint-aszem6|yi jovede|emad6r6|sz6|6torV6nyhat6lyaa|6tar toz6_ban)fe| tntetet t6
p6nzforgalmi

sit6sek 6rt6kek6nt, a Htv. 52. S 37. pont szerint anyagk6lts6gk6nt, a Htv. 52. S 40. pont levonhat6 el6b6 6s kozvetftett szolgilltatiisok egyiittes osszeg6t.
5ze r i n t kozVe t [ t e t t s zo |g5 l t a t5sok6 r t 6kek6n tne t t 66 rbeV6 te |6 t csokken te t t e .A1 l . so rbanke | | r ogz i t en iazad6a |anyv i i | | a | koz5s i sz i n t ( a | ap jnak6ssze
A 2. sorban kell felt0ntetni a kdzvetitett szolgeltatSsok 6rt6k6t. nem az 6ltaldnos szabdlyoknak megfelel6en a vi6llalkoz6s szintjen el66l16 nett6 iirbev6tel
A kozvetitett szolgSltatdsok 6rt6k6ne

nev6benv6s5ro|mego|yanszo|g6| tat i is t ,ame|yetharmadikszem6||ye| i r6sbankot6t t te losszege(1.sor) ]hnyados6n6k6



Ha a v6llalkoz6 (ad626) tobb onkormSnyzat illet6kess6gi terrilet6n v6gez elland6jellegfi
ipar(z6si tev6kenys{get, azaz sz6khelye szerinti onkormdnyzat illet6kess6gi ter0let6n
kivUl (m5s, ktil- vagy belfoldi telepiil6sen) van lega16bb egy telephelye, akkor az ,,F" jelii
betetlaoot is ki kell tolteni.

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

l. Ad6alany
Az ad6alany azonositdsiira szolgel6 mez6, az ad6z6 nev6t 6s ad6azonosit6 sz6mSt (ma-
gdnszem6ly eset6n ad6azonosit6 jel6t, szervezet eset6n ad6szdm6t) kell feltiintetni.

ll. Alkalmazott ad6alap-megoszttis m6dszere
Itt kell jeldlni az ad66vben alkalmazott ad6alap megosztdsi m6dszert. A Htv. 3. sziim(
mell6klet6ben szerepl6 megosztdsi m6dszerek kozUl a tev6kenys6gre leginkdbb jellem-
z6 m6dszer alapjiin lehet az ad6alapot megosztani. Az adrialap-megosztSs mridszere
teh5t nem a viillalkoziis v.ilasztiis5nak 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 jellemz5, az a16bbi korlitok figyelembe v6tel6vel:
. Annakazad6z6nak,amelynekazad66vetmegel6z6ad66viad6alapja(id6arSnyosan)

meghaladta a 100 milli6 Ft-ot, csak6s kize6lag a Htv. mell6klete 2.1 pontja szerinti
(komplex) megosztSsi m6dot lehet alkalmazni. Ez6rt ezen ad6z6 csak a 3. pont mel-
letti n6gyzetbe tehet X-et, figyelembe v6ve a kOvetkez6 pontokban foglaltakat is.

. Abban az esetben, ha a v;illalkoz6 tev6kenys6g6re a komplex megosztiisi m6d a leg-
inkiibb jellemz6, vagy ha ea a m6dszert kell a vSllalkoz6nak alkalm aznia, akkor az,,F'
jel( lap lll. pont 1.,2.,3.,4.soraitegyar6nt ki kell kitolteni.

. A Htv. mell6klet6nek 2.2 pontj6ban szerepl6 villamos energia vagy foldgdz egyete-
mes szol96ltat6nak, eloszt6i enged6lyesnek, villamosenergia-keresked6nelc fcild-
gdzkeresked6nek a 4. pontn6l l6v6 n6gyzetbe kell jeldlni, esetr-ikben ugyanis csak ez
a m6dszer alkalmazhat6. Ekkor az egyetemes szolgSltat6nak 6s az energiakeresked6-
nekaz,,F" jelii lap lll. pont 5.6s 6. sorait, eloszt6i hiil6zati enged6lyesnek pedig az,,F"
jelii lap lll. pont 7.6s 8 sorait kell m6g kitolteni!

. Az 6pit6ipari tev6kenys6get v6gz6v6llalkoz6 (osszes 6rbev6tel6nek legalSbb 750lo-a
6pit6ipari tev6kenys6gb6l ered) donthet 0gy is, hogy nem az Slta15nos szabSlyok sze-
rint osztja meg az ad6 teUes alapj6t, hanem a Htv. mell6klete 2.3 pontja szerinti specifi-
kus megosztasi m6d alapj6n. Ez a dont6si lehet6s6g annakaz 6pit6ipari tev6kenys6get
v6gz6nekis nyitva dll, melynekad66vet megel6z6 ad66vi 6rbev6tele a 1 00 milli6forin-
tot meghaladja. llyen ir5nyf dont6s eset6n az 5. pont melletti n6gyzetbe kell X-et irni.
E megoslSsi m6d esetdn a sz6khely szerinti, valamint a Htv. 52. S 3 1 . pont a) alpontja
szerinti telephelyek szerinti telepul6sekre az ad6alap 5070-dt a hagyomenyos m6-
dokon kell megosztani, az ad6alap m6sik 500/o-5t viszont az 6pit6ipari teljesitm6ny
ar5nydban azon telepril6sek kozdtt, melyek az6rt v6ltak telephelly6, mert az ott foly-
tatott 6pit6ipari tev6kenys6g id6tartama az ad66ven bel0l a 1 80 napot meghaladta.
Ekkor - a sz6khely 6s a klasszikus telephelyek szerinti teleptil6sek eset6n - az,,F"jehi
lap lll. pont 1.6s 2. vagy 3. 6s 4. vagy 1., 2., 3.,4. sorait kell kitolteni, az 6pit6ipari tev6-
kenys6g id6tartama miatt telephelly6 v6l6 telepUl6sek eset6n pedig az,,F"jel0 lap lll.
pont a 9. 6s 10. sorait kell m6g kitolteni!

. A vezet6k n6lkiili tdvkozl6si tev6kenys6get v6gz6 vdllalkoz6nak a 2014.6vt61 kezd6-
d6en az ad66vi az ad6alap 21o/o-et a sz6khelye 6s - Htv. 52. S 31. pont a) alpontja
szerinti - telephelye(i) telep0l6sek kozdtt kell megosztania, m69pedig a Htv. mell6k-
lete szerinti szem6lyi jelleg( riifordit6s ariiny6ban [1 .1.], eszkoz6rt6k-arSnyosan [1 .2.]
vagy komplex [2.1.] megoszt6si m6dszer al.kalmaz5sdval. Mig az ad6alap (fennmara-
d6) 8070-iit toviibbra is a 20l4.6v el6tti szabdly szerint, azaz az <jsszes el6fizet6je 6s
telepUl6sen l6v6 el6fizet6k ardnydban kell megosztania. Ezen v5llalkoz6 az,,F"jel( lap
ll. pont 1 ., 2. vagy 3. sorn5l 6s a 6. sorniil tesz X-et. Ekkor az,,F"jel( lap lll. pont 1.,2.,3.
6s 4. sorait 1 1. 6s 1 2. sorait kell kitdlteni!

. A vezet6kes tdvkozl6si szolgdltatdst nyijt6 viillalkoz6 eset6n csak a Htv. mell6klete
2-4.2 ponlja szerinti megosztdsi m6d alkalmazhat6. Ez6rt ezen ad6z6 csak e helyre
tehet X-et. Ekkor az,,F"jelfi lap lll. pont 1 3. 6s 1 4. sorait kell kitolteni! Ha viszont a veze-
t6kes t6vkozl6si szolgSltatdst nyfjt6 vezet6k n6lkUli tdvkozl6si szolgdltatiist is nytjt,
akkor az,,F"jelii lap lll. sor 1 5. 6s I 6. sorait is ki kell tolteni.

KITOLTE5I OTMUTAT6 AZ,,F" JEtU BETETLAPHOZ

KITOLTESI UTMUTAT6 A,,G"JELO BETETTAPHOZ

lll. Megoszt6s
Ha a szem6lyi jelleg( reforditds szerinti ad6alap-megoszt5st alkalmazza, akkor az 1. 6s
2. sorokat kell kitdlteni. Amennyiben az eszk6z6rt6k-ardnyos megoszt6si m6dszert al-
kalmazza, rigy a 3. 6s a 4. sorokat kell kitolteni. Ha a v6llalkozds a komplex megoldasi
m6dszert alkalmazza, abban az esetben az 1 -4. sorok mindegyik6t ki kell tdlteni.
2014. 6vt6l a vezet6kes t6vkozl6si tev6kenys6get v6gz5 vSllalkozdsnak a v5llalkozisi
szint( ad6alap 200lo-a eset6ben az 1 . 6s 2. sorokat vagy a 3. 6s 4. sorokat vagy 1 -4. soro-
kat, mig a vSllalkozdsi szintii ad6alap (fennmarad6) 800/o-a eset6ben a 1 l.6s 12. sorokat
kell kitoltenie.
1. sor: ltt kell feltilntetni a Htv. mell6klet6nek 1.1. pontja alapjiin sz6mitott (vSllalkozds
szintfi) szem6lyijellegr:1 rSforditds osszeg6t,azazaszem6lyijelleg( r6fordit6s a16nySban
tort6n6 ad6alap-megosztds vetit6si alapjiit.
2. sor: Ebben a sorban kell szerepeltetni a szem6lyi jelleg0 rdforditSssal ardnyos meg-
osztdsi m6dszer alkalmazdsa sordn az adott (sz6khely, telephely szerinti) telepul6sen
felmeriilt (oda jut6) szem6lyi jelleg( rdforditds 6sszeg6t.
3. sor: ltt kell feltrintetni a Htv. mell6klet6nek 1.2. pontja alapjiin szSmitott a sz6khely,
telephely szerinti telep0l6sre jut6 osszes eszkoz6rt6k osszeg6t, azaz az eszki)zar'nyos
ad6alap-megosztSs vetit6si alapjiit.
4. sor: Ebben a sorban kell szerepeltetni az adott (sz6khely, telephely szerinti) telepUl6-
sen felmerrilt (oda jut6) eszkciz6rt6k osszeg6t.
5. 5or: E sorba kell irni az egyetemes szolgSltato, villamosenergia-, vagy fcildgiizkeres-
ked6 eset6n a villamos energia vagy foldgSz v69s6 fogyaszt6k r6sz6re tort6n6 6rt6kesi-
t6s6b6l sz6rmaz6 osszes sz5mviteli torv6ny szerinti nett6 6rbev6tel6t, azazezen ad6z6i
korben a megosztiis vetit6si alapj6t.
6. sor: Ebben a sorban kell felttintetni az egyetemes szolgdltat6, villamosenergia- vagy
fcildgSzkeresked6 eset6n a villamos energia vagy foldgdzv6gs6 fogyast6k r6sz6re tor-
ten6 6rtdkesit6s6b 6l sz6rmaz6, azonkormdnyzat illet6kess6gi teriilet6rejut6, azaz a tele-
ptil6sen l6v6 v6gs6 fogyaszt6kt6l sz|rmazo, szemviteli tdrv6ny szerinti nett6 6rbev6telt.
7. sor: ltt kell rogziteni a villamosenergia-eloszt6hSl6zati enged6lyes 6s foldgdzeloszt6i
enged6lyes eset6n az dsszes v6gs6 fogyaszt6nak tovdbbitott villamos energia vagy fold-
gaz mennyisdg6t, vagyis ebben az ad6z6i kdrben a megosztAs vetft6si alapjiit.
8. sor: Ez a sor szolgdl a villamosenergia-eloszt6h6l6zati enged6lyes 6s foldgSzeloszt6i
enged6lyes eset6n az Onkormdnyzat illet6kess6gi terrilet6n l6v6 v6gs6 fogyaszt6nak to-
v6bbitott villamos energia vagy foldgSz mennyis6g6nek feltiintet6s6re.
9. sor: Epit6ipari tev6kenys6get v6gz6 eset6n - ha a rd vonatkoz6 specifikus megosztdsi
m6dot vSlasztja - ebben a sorban a v6llalkoz6s eg6sz6nek szintj6n k6pz6d4 az 6pit6ipari
teljesitm6ny (6pit6ipari tevdkenys6gb6l ered6 nett6;irbev6tel, valamint az ad66v utols6
napjdn fenniill6, 6pit6ipari tev6kenys6ggel osszefUgg6sben k6szletre vett befejezetlen
termel6s, f6lk6sz term6k, k6szterm6k 6rt6k6nek egyiittes osszege) 6rt6k6t kell feltr.intetni.
I 0. sor: Ebbe a sorba az 6pit6ipari tev6kenys6get v6gz6nek a 9. sorban jelolt osszegb6l
azt a r6szt kell beirni, amelyik az adott telepUl6sre jut.
l l. sor: A vezet6k n6lkrlli t6vkozl6si tevdkenys6get v1gzS v6llalkoz6 eset6n az ut6lag
fizetett dif szolg6ltatdst ig6nybe vev6 el6fizet6k - ad66v els6 napjdn 6rv6nyes - sz6m6t
kell ebbe a sorba beirni.
12. sor: A 1'1. sorban feltuntetett el6fizet6 szdmb6l ebbe a sorban azoknak az el6fize-
t6knek a sz6mdt kell beirni, akiknek a szlmlezesi cimijk az ad66v els6 napj5n az adott
telep0l6sen taliilhat6.
1 3. sor: A vezet6kes tivk6zl6si szolgSltatdst ny(jt6 eset6n az ad66v els6 napj5n szolgSF
tat6st ig6nybe vev6k sz5ml5z6si cime alapjSn azonositott szolgiiltatiisi helyek (az osszes
szolgiiltat6si hely) szdmdt kell itt feltiintetni (ha az ad626 egy cimen tobb vezet6kes szol-
g6ltatdst is nyfjt, akkor is csak egy szolgiiltatiisi helynek min6sUl).
14. sor: A 1 3. sorban szerepl6 szolgSltatitsihely-sz6mb6l a vezet6kes szolgiiltat6st i96ny-
be vev6 sz6ml5zdsi cfme alapj6n az ad66v els6 napj6n az adott telep0l6sen l6v6 szol95l-
tat6si helyek sz6miit kell megadn..
I 5. sor: Ezt a sort annak a vezet6kes tiivkozl6si szolgiiltat6nak kell kitolteni, amelyik ve-
zet6k n6lkrili tdvk6zl6si szolgdltatiist is nyfjt, de a vezet6k n6lkuli tdvkozl6si tev6keny-
s6gb6l sz6rmaz6 nett6 6rbev6tele az Osszes iirbevdtel 75olo-5t nem 6ri el. ltt kell szerepeF
tetnie az ut6lag fizetett di0 vezet6k n6lktili tdvkdzl6si szolg6ltatest az ad66v els6 napjdn
i96nybe vev6 osszes el6fizet6 szSmdt.
16. sor. A 15. sorban szerepl6 szdmadatb6l azt az el6fizet6szimot kell itt feltuntetni,
amelyik - az el6fizet6 sz6mldz5si cime alapj5n - az adott telepill6sre jut

A,,G"jel( lapon a tf lf izet6sekr6l 6s a fennii l l6 koztartoziisokr6l kell nyilatkozni az ad6-
z6knak.

A bet6tlapot egyiitt kell kezelni a bevalliisi f6lappal, ez6rt ki kell tiilteni a bet6tlap
fejr6sz6t is, toviibb6 ezt az oldalt is (c6gszer(en) alii kell irni!

A,,G"jel( lapot kizii16lag abban az esetben kell kit6lteni az ad6z6nak, hal0lf izet6se
vagy fenndl16 koztartoz6sa van.

ll. Nyilatkozat
Itt kell nyilatkozni az ad6z6nak a t0lf izet6s cisszeg6r5l - ha a f6lap 1 7. sordban szereplS
ad6 osszege (nyilvi intartdsa szerint) meghaladja a 2014.6vben kezd6dott ad66vre ko-
rdbban megfizetett ad6el6leg 6s ad6el6leg-kieg6szit6s osszeg6t -, a t(lf izet6s elszdmo-
15s616l az egyes pontok melletti n6gyzetbe val6 jelol6ssel.

A t0lfizet6s osszege felhaszn6lhat6 a k6s6bb esed6kes ipar(z6si ad6fizet6sre, mds ad6-
ban vagy mds ad6hat6siign5l fenniill6 koztartozds kiegyenlitds6re, illet6leg az ad6z6
kerheti a ttlfizet6s visszatdriteset is.
Az ad6hat6siig a t(lfizet6s osszeg6t csak akkor t6ritheti vissza, ha az ad6z6nak nincs az
ad6hat6segnSl nyilvdntartott ad6k m6djSra behajtand6 koztartozasa.
Rendelkez6s hi6ny6ban az ad6hat6sdg a tilfizet6s osszeg6t a kds6bb esed6kes ad6tar
toz6sra szdmolja el.

lll. M5s ad6nemben, adrihat6siign6l nyilviintartott lejiirt esed6kess6gfi kiiztarto-
zf sra 6tvezetend6 iisszegek
Ebben a pontban kell nyilatkozni a miis ad6hat6siign6l nyilviintartott koztartozes ossze-
9616l, megjel6lve a koztartoz6st nyilviintart6 szervet, a kiiztartoz6s fajtiijdt,6sszeg6t 6s
azt a bankszdmlaszdmot, ahovd a koztartozdst eredetileg kellett volna megfizetni.

KITOLTESI OTMUTATO A,,H" JELg BETETLAPHoz

A,,H"jel( lap az onellen6rz6si p6t16k beval16sdra szolgiil.

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

A,,H"jelii bet6tlapot minden olyan esetben ki kell toltenie az ad6z6nak, amikor - az ad6-
ziis rendj6r6l sz6l6 torv6ny alapjiln - kor6bban megdllapitott 6s bevallott ad6alapjdt,
ad6jiit ut6lag onellen6rz6ssel - akdr terh6re, akdr javiira - helyesbiti. Abban az esetben,
ha a helyesbit6s az ad6zojav6raszolg6l, akkor6rtelemszer(en a nyomtatvdny utols6 k6t
rovatdban -,,a2 clnellen6rz6si p6tl6k alapja'i illetve az onellen6rz6si p6tl6k osszege" -
nem szereoeltet adatot.


