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szerinti- eszkiizdrtdk
osszege
5.Egyetemes
szolg6ltat6,
villamosenergiavagyloldg6zkeresked6
villamos
energra
vagyfoldg6z
vdgs6
fogyasztdk
rdszdre
ttirtdn6drtdkesitdsb6l
sz6rmaz6
tisszes
szdmviteli
torvdnyszerintinett6ilrbevetele
6.Az5.sorb6lazegyetemes
szolg6ltatd,
villamosenergiavagyfiildgrlzkereskedd
villamos
energia
vagyfiildgrlzvdgsd
fogyasztdk
rdszdre
tortdn6drtdkesitdsb6l
szrlrmazd,
aztinkorrndnlzat
jut6,szrlmviteli
illetdkesdgi
teniletdre
trirvinyszerintinett66rbevdtele
7.Villamosenergia-elosztdhdldzati
engeddlyes
dsfiildgtizelosztdi
engeddlyes
esetdn
azdsszes
vdgs6
fogyaszt6nak
tovdbbitott
villamos
energia
vagyfiildgrlzmennyisdge
8.A 7.sorb6l
avillamosenergia-eloszt6hil6zati
engeddlyes
dsfoldg6zelosztdi
engeddlyes
esetdn
aztinkormilnyzat
illetdkessdgi
teriiletdn
ldv6vdgs6
fogyasztdnak
tovtibbitott
villamos
energia
vagyftildgrlz
mennyisdge
9.Azdpit6ipari
tevdkenysdgb6l
szilmviteli
tdrvdny
szerintidrtdkesitds
[Htv.52.g 24.pont]szirmaz6,
nett6drbevdtele
dsazad6dv
utols6napjrin
fennrlll6,
dpit6ipari
tevdkenysdggel
iiszefiiggdsben
kdszlehe
vettbefejezeden
termelds,
fdlkdsz
terrndk,
kdszterrndk
drtdke
egyiittes
iisszege
10.A 9.sorb6l
aztinkorrnrinpat
illetdkessdgi
teriiletdn
aHtv.37.g (3)bekezdds
szerint
jut6risszeg
Idtrelritt
telephe\ne
I 1. A vezetdk
ndlktilit6vkiizldsi
tevdkenysdget
vdgzd
vrlllalkoz6
tdvkiizldsi
szolgrlltatdst
igdnybe
vev6el6fizet6inek
szilma
12.A 11.sorb6l
aziinkormrinlzat
illetdkessdgi
teriiletdn
tal6lhat6,
szimldzdsi
cimszerinti
vezetdk
ndlktilitdvkijzldsi
tevdkenysdget
igdnybe
vexiel6fizet6k
szilma
13.A vezetdkes
tilvkiizlesi
tevdkenysdget
vdgz6
vrlllalkoz6
vezetdkes
tivkozldsi
tev6kenysdg
szolgilltatrlsi
helyeinek
salma

llll-no

n-ltl-t.]tl-ltl-n[-[-to

kWhvagyezerm3

kWhvagyezerm3

ltl
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14.A 13.sorb6lazonkormrlryzat
illetdkessdgi
teriiletdn
talllhatd
vezetdkes
szolgdltatdsi
helyeinek
szdma
15,A vezetdkes
tiivkozldsi
tevdkenysdget
vdgz6v6l,lalkoz6
v ezetdk
ndlkiili
tdvkiizldsi
szolgdltatrlst
igdnybe
vev6el6fizet6inek
sziima
16.A 15.sorb6lazonkormdnyzat
illetdkess6gi
teriiletdn
talllhatdszimlilziisi
cimszerinti
vezetdk
ndlkiilitdvktizldsi
tevdkenysdget
igdnybe
vevdel6fizet6k
szrlma
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K|TOtTEsI
UTMUTAToA2014.EVBENKEZD6DOTTADOEvI
ALLAND6JELLEGg
tPARgzEs|
TEvEKENYsEG
UTANIIPARUZESI
AD6BEVALLASI
NYoMTATVANYHoZ
Az IPARUZESI
ADOBEVALLAS
BENYUJTA5ARA
KOTELEZETTEK
KORE

m6szetier6forrdsfeltSriisenak,
kutatisdnakhelyeszerintitelepiil6seg6sze,felt6ve,hogy
a folyamatosanvagy megszakitdsokkal
v6gzette tev6kenys6gekid6tartamaad66ven
beliila 6 h6napot(180 napot)meghaladja.
A Ptk.szerintibizalmivagyonkezel6si
szerz6d6ssel
l6trejdttvagyontomeg,
mint ad6alanyeset6ntelephelya vagyontomegben
16v6,
hasznositott
ingatlanis.

Ezta bevall6si
nyomtatvdnyt
azoknakkellbenyrijtaniuk,
akik/amelyek
aziparfiz6siad6
alanySnakmin6siilnek 6s a sz6khelyiilgtelephelyiik szerinti telepiil6si iinkorm6nyzataz ipariiz6siad6t bevezette.
Az ipar(zdsiad6 alanySnak
tekintend6ka gazdasdgi
tev6kenys6get
sajdtnev6ben6s
kock6zatdra
haszonszerzds
c6ljdb6l,iizletszer(env6gz6
A bevalliist az ad6ziisrendj616lsz616tiiru6nyben, illetve a Htv-ben meghatSrozott
. egyes- vdllalkoz6si
- maganszem6lyek,
id6pontig az ipariiz6si adrit miikiidtet6, sz6khely,telephely szerinti telepiil6s 6ntevekenysdgetvegzS
. jogi szem6lyek,
ide6rtvea felsz5mol6s
vagyv6gelszdmolds
alattl6v6jogi szem6lye- kormenyzatiad6hat6sdghozkell benyfjtani!
ket is,
. az egy6nicdgek,az egy6bszervezetek
(koztekkt.,bt.),ide6rtvea felszdmolds
vagy
A BEVALLASI
NYOMTATVANY
EGYES
SORAI
v6gelszdmol6s
alatt l6v6egy6bszervezeteket
is.
1990.6viC.torv6ny(atov6bbiakban:
Htv.)alapjdna kovetkez6
mag5nszem6lyek
min6L A bevallSsjellege
(viillalkoz6nak):
s0lnekipar(z6siad6alanynak
. azegy6niv6llalkoz6r6l
6sazegy6nic6gr6lsz6l6torv6nyszerintiegy6niviillalkozrii
Az ad6ziisrendj6r5lsz616
tiirvdnytobbf6leesetbenir el6 bevalliis-beny0jtSsi
k<ltelezettnyilv5ntartiisban szerepl6 magiinszem6ly,az emlitett nyilv6ntartdsban
rogzftett
jelleg6tkellmegs6get.A bevallisinyomtatv6ny
egyes(1 - 11.)pontjaibana bevall5s
tev6kenys6ge(i)
tekintet6ben
azzal,hogynemmin6sUl
egy6nivSllalkoz6nak
aza ma- jelolni.
gdnszem6ly,
aki
l. EVESBEVALLAS
mellettin6gyzetbe
X-etkelltenni,ha a vdllalkozdst
a (teljes)2014.
oo)az ingatlan-b6rbeadilsi,
ad66vbenipar(z6siad6kotelezetts6g
terhelte,toviibbii akkor is, ha az ipar[1z6si
ad6db) a sz6lldshely-szolgiiltatasi
tev6kenys6gfolytatAsiinakr6szletesfelt6telei161
6s a
kotelezetts6ga 2014.ad66v kozbenkeletkezett(6v kozbenvezettebe az ad6t az <jnszSlldshely-Lizemeltet6si
enged6lykiadSs6nak
rendj616l
sz6l6kormdnyrendelet kormdnyzatvagy az ad6zo6v kozbenkezdtetev6kenys6g6t)
L6saz ad6kiitelezetts6g
szerintiegy6bsz6lldshely-szolgSltatiisi
fenn6llt2014.december31-6nis. Hateljes6vbenfenn6lltazad6kotelezetts6g,
akkor
tev6kenys6g6b6lsz1rmaz6bev6tel6reaz ondl16tev6kenys6gb6lsz6rmaz6jovede- a l l . p o n t b a na , , B e v a l l oi dt t6 s z a k " s o r b 2a 0n 1 4j.a n u 6 r1 .n a p t 6 -l 2 0 1 4d. e c e m b e3r1 lemre,vagya t6telesStal6nyad6z5sra
vonatkoz6rendelkez6sek
alkalmaz6sdt
v6laszt- ig terjed6id6szakotkell beirni,ha az ad6kotelezetts6g
6v kozbenkeletkezett,akkoraz
ja, kizi$6laga vdlasztottrendelkez6sek
szerintiad6z5sim6d alapj6ulszolg6l6bev6- ad6kotelezetts6g
kezd6napj6t6l2014.december
3f -igterjed6id6szakot
kellbeirni.P6l-j6n
d;iul:haa v6llalkoziis
teleitekintet6ben
2014.Sprilis1
l6tesitett
a teleptil6sen
telephelyet,
vagyazad6t
. a kiizjegyzSa ko4egyz6kt6lsz6l6torv6nyben
ett6l az id6pontt6lkezd6d6en
vezettebe, akkora bevall6siid6szak
meghatdrozotttev6kenys6getekinte- az onkormdnyzat
2014.Sprilis1-j6t6l- 2014. december
31-igtart.Evkozbenkezd6vSllalkoz6
eset6na l. 5.
t6ben (kiv6ve,amennyibene tev6kenyseg6t
kozjegyz6iirodatagjak6ntfolytatja);
. aziiniill6 bir6sigi v6grehajt6 a bir6siigiv6grehajt6s16l
sz616tOrv6nybenmeghatii- pontbanisjelolni kell e t6nyt.A bevalliist az ad66vet kiivet6 6v iitiidik h6nap utols6
(napt6ri6wel azonosUzleti6vesad6z6nak
m6jus31-ig)kell beny(jtani!
rozotttev6kenys6ge
tekintet6ben(kiv6ve,amennyibene tev6kenys6g6t
v6grehajt6i napjfig
Azonad6z6kn6l,
amelyeka szdmviteli
torv6nyalapjiina naptiiri6vt6lelt6r6iizleti6vet
irodatagjak6ntfolytatja);
viilasztottak,
azad66vutols6napjdtkovet6150.naponkellaz6vesbevalldst
beny[jtani.
. azegy6niszabadalmiiigyviv6 a szabadalmi
Ugyviv5krSl
sz6l6torv6nybenmeghaEzta t6nyta 4. pontbanisjelolnikell.A bevall6si
id6szakebbenazesetben6rtelemszetdrozotttev6kenys6ge
tekintet6ben;
r(en azad66v(iizleti6v)els66sutols6napjakozottiid6szakotjelenti,
amelyI 2 h6napra
. aziigyv6dazigyv6dekr6lsz6l6torv6nybenmeghat6rozotttev6kenys6getekintet6terjed ki, kiv6veaz 5tt6r6s6v6t.Ezut6bbi esetbenaz ad66vels6napjaaz 5tt6r6snapjSben (kiv6ve,
amennyiben
e tev6kenys6g6t
0gyv6diirodatagjak6ntvagyalkalmazott val,azutols6napjapedig viilasztott
m6rlegfordul6-nappal
a
egyezikmeg.
iigyv6dk6ntfolytatja);
2.,,ZARO"BEVALLAS
alatt6rtenikellaz ad6zdsrendj6r6lsz6l62003.6vi XCll.torv6ny
. a szolgiiltat6 iillatorvosi tev6kenys6ggyakorl5s6ra
jogosit6 igazolviinnyalrendel- 33.S(3),(6),illetve(12) bekezd6s6ben
foglalteseteket,
valaminta helyiad6specifikum5kez6mag6nszem6ly
e tev6kenys6ge
tekintet6ben;
b6l ad6d6ancsakaz adotttelepUI6s
szintj6nmegszfin6ad6kotelezetts6g
eseteit6s az
. A szem6lyi
jovedelemad6r6l
sz6l6torv6nyszerintimez69azdas59i
5stermel6,felegyszeriisitett
ad6alap-megdllapitiis
v6ltozSsa
miattisajdtoseseteket.
kellbeBevallest
t6ve, hogyaz6stermel6itev6kenys6gb5l
sz6rmaz6bev6teleaz ad66vbena 600 000
ny0jtani,
haazad626etalakul,
vagyfelsz6moldsdt,
v6gelszdmol6sdt
rendelt6k
el,vagyaz
Ft-ot meghaladja.
egy6nivdlfalkoz6tev6kenys6g6t
szrinetelteti,vagy ad6kotelestev6kenysAget
az ad6z6
megszrinteti,
toviibb5az ad6zis rendjE16lsz6l6torv6nybenfoglaltegy6besetekben6s
Az ad6alanytazontelepul6seken
terheliiilland6jelleg( ipar(z6sitev6kenys6g
ut6ni a lll.7-14.pontokszerintiesetekben.
A zd16bevallSs
benyrijt6siinak
ok5ta lll.pontban,
ad6kotelezetts6g,
igy bevallSsbenyrijtdsi
kotelezetts6g,ahol sz6khelyc illet5leg tea megfelel6kockdban
kelljelolni.A ll. pontbanmeg kelljelolniaztaz id5szakot,
amelylephelyetaliilhatri.A sz6khely6s a telephelyazonosltdsa
kapcsdna Htv.rendelkez6- re a bevalldsvonatkozik.A bevallSsbenyrijtiisiinak id6pontjiira az ad6ziis rendj6r6l
s e i b 6kl e l lk i i n d u l n i .
sz6l6 tiirv6ny 33, S (4)-(6), illetve (12) bekezd6sbenfoglaltalc illetve az,,5ltal6(alapit6okirat- nos"szabdly(ad66vetkovet66v otodikh6naputols6napja)6sa Htv.39/A.s-ban
Sz6khelynek
tekintend6belfoldiszervezet
eset6ben
azalapszabSlydban
6s a
(bir6sdginyilvintart6sban),
ban),a c6gbejegyz6sben
az egy6niv6llalkoz6
eset6benaz 39/8.5-banfoglaltszab6lyok
az i16nyad6ak.
egy6niv6llalkoz6k
nyilvdntart6siiban
ekk6ntfelttintetetthely,a magdnszem6lyek
ese- Abban az esetben,ha az ad6z6ad6kotelezetts6ge
illet6kesegy adottonkormSnyzat
t6benaz6lland6lak6hely.
A k0lfoldisz6khely(itallalkozds
magyarorsz5gi
fi6ktelepe
vo- segiterrilet6naz6rtsz(nikmeg,mert sz6khely6t
m6stelepril6sre
6thelyezivagytelepnatkoz6siiban
a sz6khely
alatta c6gbejegyz6sben
a fi6ktelephelyek6nt
megjelolthelyet hely6tmegsziinteti,de miis telepiil6sekenaz adrikiitelezetts€gtoviibbra is fenniill,
kell 6rteni.A Ptk.szerintibizalmivagyonkezel6si
szerz6d6ssel
l6trejottvagyontomeg akkoraz ad66vbenfenn6ll6ad6kcitelezetts6g
id6tartamiir6lsz6l6bevalldstcsakaz
mint ad6alany
eset6nsz6khelynek
szdmita bizalmivagyonkeze15
sz6khelye.
ad66vetkcivet6
6v dtodikh6naputols6napj5ig(napt6ri6wel azonosrizleti6vesad6z6
- ftiggetlenUl
Telephelynekmin6siilaz ad6alanyolyanSlland60zletil6tesitmdnye
eset6nazad66vetkdvet66v mdjus31-i9)kellbenyfjtani,kiv6ve,ha m6ga sz6khely-6ta
jogcim6t6l-, ahol r6szbenvagy eg6szbenipariiz6sitev6kenys6get
haszndlat
folytat, helyez6s,
telephely-megsziintet6s
6v6benaz ad6z6m5s okb6lzA16bevallds-beny0jt5azzal,hogya telephelykifejez6s
magiibanfoglaljakiilonosen
a gy6rat,azUzemet,
s6rakotelezett.
a m(Ebbenazesetbenaz6vesbevallds
6sa zdr6bevall6s
mellettin6gyzetbe
helyt,a rakt6rt,a biinydt,a k6olai vagyfoldg6zkutat,a vizkutat,a sz6ler6m(vet(sz6lke- is egyarAntX-etkell tenni,a ll.pontbanpedigazad66vbena telepiil6sen
fennell6ad6reket),az irodSt,a fi6kot,a k6pviseletet,
a term6foldet,a hasznositott(b6rbevagylizing- kotelezetts6g
id6tartam6tis meg kelljeliilni.A lll.pont alattpedigkiilonkelljeleznia
(lll.7.pont),telephelymegszrintetds
be adott)ingatlant,
(lll.8.pont)t6ny6t.
azellenszolgiiltatiis
fej6benig6nybevehet5kozutat,vas(tipSlydt.
sz6khelyiithelyez6s
Telephely
a villamosenergiS16l
sz6l6torv6nyszerintiegyetemes
szolg6ltat6,
villamos- Annaka viillalkoz6nak,
aki az egyszer(sitettviillalkoz6iad6 (eva)alanya6s az iparenergia-keresked6
6svillamosenergiaeloszt6hiil6zatienged6lyes,
tovdbbda foldgdzel- iiz6si ad6ban az eva-alanyokravonatkoz6 egyszer(sitett ad6alapmegiillapitest
l6tds16l
sz6l6tdrv6nyszerintikoz0zemi
szol95ltat6,
foldg6zkeresked6
6sfoldg6zeloszt6i vSfasztotta,de 6v kozbenaz eva-alanyis6ga
megsz(nt,az ad66vels6 napj6t6laz eva
enged6lyes
eset6nazononkormdnyzat
(melyetjeldlnikella ll. pontban)6vkozibeillet6kess6gi
tertilete,
aholvillamosenergiavagy alanyis6g
utols6napjdigterjed6id6szakr6l
fdldgdz6rt6kesit6se,
illetvea villamosenergiavagyfoldg62
vallSstkellbeny(jtaniaazeva-bevall6s
elosztdsa
a v6gs6fogyaszt6,
a
benydjtils6val
egyidejiileg.
llyenesetben- ha az
v6gs6felhaszndl6
r6sz6re
tort6nik,felt6ve,hogya fdldg6z,
villamosenergia6rt6kesit6s6- ipar(zesiad6alanyisdg
egy6bk6ntnem sz(nikmeg - az l. 1.sor6s 2. sormellettin6gyb6l,elosztdsdb6l
ered6drbevdtel
azad6alany
osszes
Srbev6tel6nek
7570-dt
meghaladja. zetbe,toviibb6a lll.9.sormellettin6gyzetbe
isX-etkelltenni.
(aza v5llalkozqmelynek Haa viillalkoz6
A vezet6kn6lkUlitiivkozl6si
tev6kenys6get
v6gz6vSllalkoz6nak
6v kozbenviilikakisadrizriviillalkoz6kt6teles
ad6j6nak(kata)alany6nett6Srbev6tele
legal5bb7570-ban
aTEAOR'o8
61.2szdm(vezet6kn6lkUlitdvkozl6si
te- v5 6s az ipar(z6siad6bana t6teles adrialapszerinti megSllapitiistviilasztja,akkoraz
v6kenys6gb6l
ered)2014.6vt6lk6t telephelye
van.Egyfel5l,,hagyom6nyos"telephelyet
ad66vels6napjdt6l,
a kata-alanyis5g
kezd6napjdtmegel5z6napigsziimitottid6szakr6l
- fi.iggetleniil (2616)
eredm6nyez
sziimiira
azolyan6lland6,ingatlanjelleg(
rizletil6tesitm6nye
bevallSst
kell beny[jtaniaz 6ltaliinosszabdlyok
szerint,az ad66vetkovetkez6
6v
jogcim6t6l-, ahol r6szbenvagyeg6szbenipar(z6sitev6kenys6get
a haszndlat
folytat miijus31-ig,ebbenel kellszdmolni
a tort 6viad6kotelezettsdggel.
Ebbenazesetbena lll.
(pl.iroda,iizlet).M6sfel6ltov6bbrais telephelye
azononkormdnyzat
illet6kess6gi
terii- 11. sorbankella z516bevall5s
benyiljtSsdnak
ok6tjelitlni.
lete is,ahol az ut6lagfizetettdii t6vk6zl6siszolgdltat5stig6nybevev6el6fizet6j6nekAbbanaz esetben,ha az ipar(z6siad6t t6telesad6alaDszerintfizet6vdllalkoz6
kataazad66vels6napjaszerintiellapotszerint sziimliiz6si
alanyisiigaa tdrgy6vbenbdrmelyok miatt megsz(nik vagy a kata-alanyegy6ni
cimevan.
Vezet6kes
t6vkozl6siszol96ltat6eset6ntelephelynekaz el6fizet6sz6m5ranyijtott (vo- vSllalkozrik6nttev6kenys6g6tsziinetelteti, akkor a megsziin6s,illetve a szunetel6s
nalas)szolgdltat5s
helyeszerintitelepiil6smin6sUl.
Haa tdvkozl6si
szolgiiltat6
egyszerre kezd6h6napj6nak
utols6napjdtkovet615 naponbelUlkell bevalliistbenyfjtani,s a
nyUjtvezet6kn6lkiili6svezetekes
tdvkozl6si
szolgdltatdst
is,akkora telephelymeghat6- kata-alanyisdg
id6szak6ban
fenndl16
ad6kotelezetts6ggel
Ebbena bevalldselsz5molni.
(vezet6k
roziisasordnmindk6tszempontot
n6lkrilitdvkozl6si
szolgSltatds
eset6nazel6- ban kellkiszSmitani
a kata-alanyis5g
id6szakSnak
ad6jdt,kellteljesiteni
a fenn5ll6ad6fizet6 cime,illetvevezetdkestdvkozl6siszolgSltatiis
jut6 ad6ndlmagasabb
eset6na szolgSltatdsnyijtSs
helye) fizet6sikotelezetts6get
vagylehetvisszaig6nyelni
az id6szakra
- tofigyelembekellvenni.TAvkozl6si
szolgdltatesnak
min6siil,ha a v6llalkoz6
Osszes
nett6 osszeg(,miir befizetettad6t. Haa villlalkoz6tev€kenys6g6t nem kata-alanyk6nt
(TEAOR'08
drbev6tel6neklegaliibb750lo-a
tdvkozl6sitev6kenys6gb6l
v6bbraisfolytatja(nemsziinikmegvagytev6kenys6g6t
61) sz'rmazik.
nemsztinetelteti),
akkora lll.12.
Telephelynek
szdmita TEAOR
szerinti6pit6iparitev6kenys6g
folytatSs6nak,
illet6legter- sorbankrilonkelljelolnia (2616)
bevalliis
beny[jtiis6nak
okiit.
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Amennyiben
a kata-alany
a 2014. 6vbent6telesad6alapszerintad6zott6s2014.decem(viiltozSsbejelent6s6ben)
ber31-ig benyojtottnyilatkozatdval
2015.6vt6lmegsz[intette
jogosult
a tdtelesad6alapszerintiad6zds5t- felt6ve,hogy ad6bevalliisbenyijtiis5ra
vagy kiitelezett-, akkora 2014. ad66vre6ves6szdr6bevallastkell beny0jtani.Ebbenaz
esetbencsakaz l. 1.6s2. sorbakellX-ettenni.A lll. 15. sorbanpedigbe kellirnia,hogy
alanyk6nt
ad6meg6llapit6si
m6dv6ltozdsai'
,,Kata
Haa kisviillalatiad6 (kiva)alany6nakmin6siil6vdllalkoz6
kiva-alanyisiiga
a t6rgy6vbenbSrmelyok miatt megsz(nilq akkorcsaka kiva-alanyis6g
ad66vbenfenn5ll6
id6szak;iraviilaszthatjaa kiva-alanyokravonatkoz6 egyszer(sitettad6alap-megSllapit6st.Ebbenaz esetben6vkiizi bevalliist kell beny(jtani ezen id6szakr6l,m6gpedig
a besz6mol6-k6szitdsre
nyitvaiil16hatdrnapig(a kiva-alanyis5g
megszfin6s6vel
mint
mdrlegfordul6nappal
6n5ll6 Uzleti6v v6gz6dik).A vdllalkoz6bevalliisbeny(jtiissal
egyidejfileg(a bevalliisinyomtatvanyon)
kiitelesel6leget is bevallani,m6gpediga
kisvrillalati
ad6alanyisdg
megsz(n6s6t
kovet6napt6lazaztk6vet6ad66vels6f6l6v6nek
utols6 napjiiigterjed6 id6szakra.(Azad66vh5tral6v6r6sz6r6lszolobevallSstaz 5ltal6nosszabelyoknak
megfelel5en,
azad66vetkovet66v mAjus31-ig kellteljesiteni.)
A kivaalanyisiig
megsziin6se
eset6ne t6nyta lll.13. pontbankelljelolni.
A lll. 15.sorbanannakaz ad6z6nakkellX-ettennie,aki/amelykata-alanyk6nt
a 2014.
ad66vreaz SltalSnosszabdlyokszerintvagy nett6 ;irbevEtel80%-6baniillapitjameg az
ad6t 6s 2014.december31-ig(viiltozAsbejelent6si
nyomtatviinyon)
arr6lnyilatkozott,
hogy a 2015.ad66vt6lt6telesad6alapszerintifizeti meg aziparijz{si ad6t, tov6bb6a
napt6ri6vt6l elt6r6iizleti6vr6lvisszat6ra naptdri6vre.Ebbenazesetbena speci6liszd16
bevallSsi
okot is be kellirni.
3. ELOTARSASAGI
BEVALLASTa jogel6d n6lkiil alakuki gazdasiigitdrsasiignak,
egyes0l6snek,
szovetkezetnek,
erd6birtokossSgi
tdrsulatnak,
kozhaszn0tdrsas5gnak
kell benyfjtani,az el6tiirsasSgi
id6szakalattiv6llalkoz6si
A ll. ponttev6kenys6gr6l.
ban az el6t5rsa55gil6tforma alatti ad6kiitelezetts6g id6tartam6t kell megjeliilni. Az el6tiirsasdgi
id6szaknak
a jogel6d n6lktilalakul6szervezet
tiirsas6gi,
tiirsulati
(alapit6okirata,alapszabiilya)
szerz6d6se
ellenjegyz6s6nek,
illet6legk6zokiratba
foglalSs6naknapj5t6l a c6gjegyz6kbeval6 bejegyz6s6nek,
vagy a c6gbejegyz6sik6relem
joger6selutasitds6nak,
vagya c6gbejegyz6si
elj6r6smegsziintet6s6nek
napj6igterjed6
id6tartammin6sUl.
A bevalldst
ezenesetbenaddigaz id6pontigkellbenytijtaniameddiga szdmviteli
tor
(jellemz6en
v6nyalapjdna beszimol6k6szithet6
az el6t6rsasiigi
id6szakutols6napjiit
kovet690 naponbelUl).
Haazel6tSrsasiig
k6relm6tjoger5sen
elutasitott6k
vagyaztviszszavonja,
akkoraz l. 3.sorban6sa lll.6.sorbanis X-etkelltenni.
4. A napteri 6vt6l elt6r6 ijzleti 6vet v6laszt6ad6z6,ezen min6s6g6tjelzi a rovatban,
amellett,hogyaz 1.vagy2. sorbanaz6vesvagyzdr6bevallds
t6ny6tisfel kellt0ntetnl.
- kezd5v6llalkoz6
5. Az 6v k6zben- ak6rjogel6dn6lkiil,akSra teleptil6sen
ezt a t6nyt
jelzi,amellett,hogyaz I . vagy2.sorbanaz6vesvagy
azebbena rovatbanl6v6kock;iban
zii16bevall5s
t6ny6tisfel kelltUntetni.
6. A napt6ri6vt6lelt6r6iizleti€vetv6laszt6ad626eset6benaz5tt6r6s6veegy ad66v,de
annakhosszamindigkevesebb,
mint I 2 h6nap.Ennekt6ny6titt kelljelolni.(Emellett
az
6vesbeval16s
benydjtiisdnakjelleg6t
azl. 1.rovatbanisjelolnikell.A bevallSsi
id6szakndl
pedigaz iitt6r6sid6szakStmint ondl16ad66vetkellfelttintetni.)
7. A szem6lyijovedelemad616l
sz6l6torv6nybenmeghatSrozottmez6gazdas6gi
6ster
mel6* amennyiben
a Htv.alkalmazdsiiban
v6llalkoz6nak
min6siil- ezt a t6nytebbena
rovatbanl6v6 kock5banjelzi,azzal,hogyaz I . vagy2. sorbanaz 6vesvagyz616bevall5s
t6ny6tis fel kellt0ntetni.
8. Ebbena rovatbankelljelezni,ha a vSllalkoz6
6pit6iparitev6kenys6get
folytat,term6szetier6forrestt6r fel vagy kutat,a folyamatosanvagy megszakit6sokkal
v6gzetttev6kenys6gid6tartamaa napt5ri6vbena 180 napot meghaladja
6s ez6rta tev6kenys6g
v6gz6s6nek
helyetelephelynek
min6siil,amellett,hogyaz1.vagy2.sorbanaz6vesvagy
z616bevalli{st6ny6tis fel kelltuntetni.
9. Abbanaz esetben,ha a kataalanyaa helyiipar(z6siad6banaz ad66vreaz ad6alap
t6telesosszegbenval6 (egyszerfisitet0
meg6lladitds6t
v5lasztta,akkorf6szab6lyszerint
- bizonyosesetekt6leltekintve- bevalliis-benyijtesikotelezetts6gnem terheli.Bevall5stkellazonbanezenad6alanynak
benyfjtaniaIHtv.39l8.5(6)J.
- a kata-alanyisSg
megsziin6se
eset6na kataid6szaki16l(amegsz(n6sh6napjiitkovet6
h6nap15.napj6ig),
a tev6kenys6g
szuneteltet6se
eset6naz ad66v1. napjiit6la sziine(a szUnetel6s
tel6stmegel6z6napigterjed6id6szakra
kezd6h6napjiinak
utols6napjiit
kovetS15 naponbeltil),tov6bb6,ha azad66vbena kata-alanyad6fizet6sikotelezetts6ge
(pl.60 napotmeghalad6keres6k6ptelens6g
miatt)szunetelt6s a vSllalkoz6
t6bb iparfiz6siad6t fizetett,mint amennyitaz ad6kotelezetts6g
id6szakSra
fizetniekellettvolna.
- a kata-alanya foglalkoztat5sncivel6s
miafti tdrv6nyi ad6alap-mentess6get,
a telepU-kedvezm6nytkivSn
l6si onkorm6nyzatSltal rendeletbenbiztositottad6mentess6get,
ut6lag i96nybevenni vagy az 6pit6iparitev6kenys6gkapcs5nmegfizetettStaliinyad6,
illet6lega kdlts6gk6nt/rdfordltiisk6nt
elsz6molte-[tdij osszeg6vel
csdkkentenikiviinja
(Ezekbenaz
azSlland6jellegtitev6kenys6g6hez
kapcsol6d6ad6fizet6sikdtelezetts6g6t.
esetekben
a bevall6st
azad66vetkdvet66vjanuiir15-igkellbenyfjtani.)
10. A szabiilyozottingatlanbefektet6si
tdrsas6g16l
sz6l6torv6ny(Szit.tv.)szerintiszab6lyozott ingatlanbefektet6si
tdrsas6g,a szit. tv. szerintiszabSlyozottingatlanbefektet6si el6viillalkozds,
valamintaz emlltettekprojekttiirsas6ga
e rovatbateszX-et,amellett,
hogyaz 1.vagy2.sorbanaz6vesvagyzdr6bevallSs
t6ny6tisfeltunteti.
11. Azonad6z6nakkelle rovatbaX-ettennie,aki/amelya kor6bbiad66vremdrbenyrii
- az ad6zdsrendj6r6lsz6l6torv6nyalapj6n- onellen6rz6ssel
(ut6totta ad6bevallds6t
lag) helyesbiteni
kiviinja.A kor;ibbiad6bevalldsdt
helyesbit6ad6z6nakaz ellen6rzott
ad66vi bevalldsinyomtatviinyf6lapjdt6s kapcsol6d6bet6tlapjaitaz rij adatokrafigye(nemcsaka v5ltoz6)sor6tki kelltoltenie.Ebben
lemmel,a bevallds
valamennyi
relevdns
azesetbena ll.r6szben
a,,Bevallott
id6szakban"
kellje16lni
azonad66vkezdetet6sv6g6t,
amelyrea helyesbit6s
vonatkozik.

lll. A zii16bevalliis benyfjtiisSnak oka
(1.2.sor)beny0jt6siinak
A ze16bevall6s
okiit kelljelolnia megfelel6
kockdban,
azl. pontbanemlitettekszerint.
lV. Bevalliisbanszerepl6bet6tlapok
A bevalliisi
nyomtatvdnyhoz
kiilcinboz5
kieg6szit5
lapoktartoznak.
A bevallSs
teljess6- ki keli
g6heza vonatkoz6
jelleg6nek
kieg6szft6
lapokatis- a tev6kenys6g
megfelel6en
tolteni.Az,,A"-t61,,D"-igterjed6lapoka nett6 erbev6tellevezet6s6t
Ezek
tartalmazzi6k.
kiiziil (sak egyet - a vdllalkoziisrairiinyad6 bet6tlapot - kell kitiilteni 6s beny0jtani
az ad6hat6s59hoz.Az,,N'-161,,D"-ig
terjed6 kieg6szft6lapok egyik6t sem kitiilteni a
kiivetkez6 - rii vonatkoz6 - egyszerfisitettipariiz6siad6alap-megiillapitiistvSlaszt6nak:
jovedelemad616l
a) szem6lyi
sz6l6torv6nyszerinti6talSnyad6z6narc
b) eva-alanynak,
c) kata-alanynak,
d) kisv6llalati
ad6alanynak.
Az,,A"jefii lapotazonad6z6knakkellkitolteni,akik/amelyekaziiltalSnosszab6lyokszerint 5llapitjdkmeg nett66rbev6tettiket.
lde tartozikmindenipar(zdsiad6alany,
amely
nem min6sUlhitelint6zetnek,
p6nzOgyi
v5llalkoz5snak,
v6llalbiztosit6nak,
befektet6si
kozdsnak.
Ki kell tiilteni az,,X jelfi lapotannak az ad6alanynakis, akinek/amelynek
nett66rbev6tele
azad66vbena 8 milli6forintotnemhaladjameg6sazad6alapegyszeriisltett,a neft6 erbev6tel 800/o-6ban
va16megiillapitiisit viilasztja,fiiggetlenUlatt6l,
hogyesetlegesen
Szja.tv. szerinti5taliinyad6z6nak,
kata-alanynak
vagya
eva-alanynak,
kisviillalati
ad6alanydnak
minosti..
Nem kell ezt a lapot kitolteniaz egyszer(sitett
ipar(z6siad6alap-meg6llapit6st
v5j6vedelemad6r6l
laszt6kkttziJl:
a) a szem6lyi
sz6l6torv6nyszerinti6talSnyad6z6knak,
ha a riijuk vonatkoz6egyszer(sitettad6alap-megSllapitist
alkalmaz6k; b) azon evaalanyoknak,
akikaz egyszeriisitett
v6llalkoz6i
ad6alapjuk
50olo-5ban
iillapitjekmegad6jukat;c) azona kata-alanyoknak,
akikt6telesad6alapszerintiad6z6stvSlasztottak,
d)
azonkisvSllalati
ad6alanyoknak,
amelyek
a kisviillalati
ad61,2-szeres6ben
6llapitjSk
meg
ipar(z6siad6alapjukat.
A .B"jelii bet6tlapota hitelint6zetekr6l
6s p6nzugyivSllalkoz6sok16l
sz6l6torvdnyszerintihitelint6zeteknek
6sp6nz0gyiviillalkoz5soknak
kellkitdlteni.
A,,C"jeliibet6tlapota biztosit6knak
kellkit6lteni.
A,,D"jelii lapota befektet6si
vSltalkoz6soknak
kellkitolteni.
Az ,E" jelii lapotazoknaka vellalkozisoknak
kellkitdlteni,amelyekeladott5rukbeszer
z6si6rt6ke6s/vagykozvetitettszolgdltatdsok
6rt6kecimenkivdnjdkcsokkentenia nett6
6rbev6telta helyi iparijz6siad6alapkiszSmitdsa
sordn.Nem kell kitiilteni az,,E" ielii
lapot b6rmely,
egyszer(sitett
ad6alap-megiillapitiist
vSlaszt6
ad6alanynak.
Az ,,F"jelii kieg6szft6
lapotazad6alap-megoszt5ssal
dsszefiigg6sben
kellkit6lteni,annak,aki sz6khely6n
kiviil legal6bbegy telepiil6sen
telephellyel
rendelkezik,
azazad6alap-megosa6sra
kdtelezett.
A ,,G"jelij lapotazoknakaz ad6z6knak
kell kit6lteni,akiknektrilfizet6se
vagyfennSll6
koztartoziisavan.A,,G"jelff kieg6szit6lap a trilfizet6sr6l sz6l6 nyilatkozat t6telre6s
m6sad6hat6s5gn5l
fenniill6koztartozSsok
megnevez6s6re
szolgdl
A ,,H"jeliibet6tlapotazoknak
azad6z6knak
kellkolteniUk,
akildametyek
a koriibbiad6- az ad6zdsrendj6r6lsz6l6torvdnyalapj6n- ut66vrem5rbeny0jtottad6bevall6sukat
lagonellen6rzdssel
helyesbfteni
kiv6njiik.

ll. Bevallesiid6szak
ftt kell jelolni azt az id6szakot,amelyrea bevallSsvonatkozik,az l. pontban foglaltak
alaDi6n.
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V. Azonosit6adatok
Az ad626azonositiishoz
sztiks6ges
adatokat6rtelemszerfien
kellkitolteni.
Vl. Az ad6 alapj6nak egyszeriisitettmeghatdrozdsim6dj6t viilaszt6k nyilatkozata
Az egyszerfisftettipariiz6siad6alap-meg6llapitiis
az iparlzdsi ad6alap f6szabiilydt6l
elt616,
hogy
egyszerfbbad6alap-meg6llapitdstjelent.Tekintve,
[Htv.39.S (1) bekezd6s]
a f6szabSlyhoz
k6pestmesm6dont0rt6nikaz ad6alap-megSllapit6s,
err6laz ad6alanynaknyilatkoznia
kell.
Az ipar0z6si
ad6 alapjSnak
egyszer(sitett
meghat6rozdsi
m6dj6valaz aldbbiad6z6k6lhetneka 2014. ad66vben:
jovedelemad6
a) a 2014.teljesad66vbena szem6lyi
torv6nyszerinti5tal5nyad6z6
v5llalkoz6,
b) azegyszer(sitett
vSllalkoz6i
ad6alanya,
c) a kisad6z6v5llalkoz5sok
t6telesad6j6nakalanya,
d) azonegy6biparriz6si
ad6alany,
akinek/amelynek
a nett6 6rbevdtele
az ad66vben
- 12 h6napn6lrovidebbad66veset6nnapiardnyositSssal
szdmitvaid6ar6nyosan
a 8 milli6Ft-otnem haladtameq,
e) a kisv5llalati
ad6alanya.
Az a) esetbenazipartz{si ad6alaposszegea szem6lyijcivedelemad6torv6ny szerinti
6taliinyad6alap
200lo-kal
novelt(1,2vel szorzott)osszege,
de legfeljebba szem6lyijdvedelemad6torv6nyszerinti
bev6tel80o/o-a.
A b)esetben
av6llalkoz6si
szint0ipar(z6si
ad6alap
azevaalapjdnak
500/o-a.
A c)esetbena t6telesad6alapszerintiad626kata-alany
iparfz6si
ad6alapja
sz6khely,
illetvetelephely
telepUl6senk6nt
2,5- 2,5milli6forint.A d) esetbenaz
(0,8-calszorzottosszege).
ipar(z6siad6alaposszegea nett6 6rbev6tel80o/o-a
Az e) esetben az ad6 alapjaa kisviillalati
ad6 alapj5nak
207o-kal
novelt(1,2-vel
szorzott)
6sszege.
Azegyszeriisitett
ad6alap-meghatdroz5s
v5lasztdsakor
nemkellkitiiltenia Vll.2-5.sorokat,valaminta fentebbemlitetta)-c)6se) esetben(iita15nyad6z6,
eva-alany,
t6telesad6alapszerintad626kata-alany,
kisvdllalati
kieg6szit6
ad6 alanyaeset6n)az,,A'6s,,E"jelf
lapokat.A t6telesad6alapszerintiad6z6kata-alanynak
a Vll.l. sortsemkellkitoltenie.
A Vll.1. sorbankellfeltuntetni:
a) azegyszer(sitettad6alap-megiillapit6st
v6laszt6Staliinyad6z6eset6naziita16nyad6
alapj6t,aVll.6.sorbanpedigaz6taliinyad61,2-velszorzottosszeg6t,
azazazipailizesi
ad6alapjiit;

b) az evaalanyaesetdnaz evaalapjdt,a Vll.6. sorbanpedigaz eva-alapfel6t,azazaz Haa kisad6z6
vSllalkoz6sok
t6telesad6jiinakalanyaa helyiipar(z6siad6bant6telesad6ipar(z6siad6alapj6t;
alapszerinti(egyszer0sitett)
ad6zesim6dot vdlasztott6s bevallds-benyrijtdsra
kotelezett
az
c) az iparfiz6si
ad6bantdtelesad6alapszerintad6z6kata-alanynak
az l. sort Uresen vagy bevall5stnyfjt be (ldsdl. 2. 6s 9. pontokhozirtakat),akkoritt kellfelti.intetni
osszeg6t,
eseteben
az 1-5.sorokatnem kellkitolteni.
kellhagynia,mig a Vll.6.sorbansz6khelye
6svalamennyi
telephelyeut6n2,5milli6 ad66viad6alapj5nak
az dltalafoglalkoztatottak
6vesdtlagosstatisztikai
6llom6nyil6tsz6forintot,illetve,ha valamelysz6khely,
telephelyszerinti6nkormAnyzat
illet6kess6gi 7. sor:A v6llalkoz6
novekm6nye
utdn 1 milli6forint/f6osszegterlilet6naz ad6kotelezetts6ge
nem iillt fenn a teljes6vben(pl.telephelynyitiis,.te- m5nakel6z6ad66vhezkdpestbekovetkez6
gel csdkkentheti
azipariiz6si
ad6alapjdt(pl.:haaz6vil6tszSmncivekm6ny
5,36f5,akkor
lephelymegsz0ntet6se,
sz6khelydthelyez6s
miatt),akkorazadotttelepiil6seset6na
5,36x1000000Ft, azaz5360000Ft ad6alap-csokkentds
vehet6ig6nybe).Az 6tlagos
2,5milli6forintnaptiirinapokkalardnyos
r6sz6nek
megfele16
egyuttesosszeget;
statisztikai
l6tsziimot
a KozpontiStatisztikai
Hivatal0tmutat6azint6zm6nyi
munkaUgyi
d) a nett6iirbev6tel80%-6ban
va16egyszer(sitett
ad6alap-megiillapitdst
v6laszt6b6rstatisztika
k6rd6ivekit0lt6s6hez
c. kiadviiny2009.janu6r1. napj6n6rv6nyesszabSlyai
mely viillalkoz6eset6naz,,A"jel(bet6tlaponlevezerett(kiszdmitott)nett6 itrbev6tel
- szdmitani.
pontosseggal
szerintkell - k6t tizedesjegy
Az ad66viStlagosstatisztikai
osszeg6t,
a Vll.6. pont alatt pediga nett6iirbev6tel8070-5nak,
azazaz ad6alapnak Sllomiinyi
l6tsz6msz6mitesa
sordnfigyelmenkivol kell hagyniazt, aki egy6bk6ntaz
azosszeget,
6tlagosstatisztikai
dllom6nyil6tsz5mba
tartozik,6m 6llomdnyba
kerrll6s6t
kdzvetleniil
e) az egyszer(sltett
ad6alap-megSllapitest
v6laszt6kisviillalati
ad6 alany5nak
a kisvSl- megel6z6en
a v5llalkoz6val
a t6rsas6gi
ad616l6sazosztal6kad616l
sz6l6torv6nyszerint
lalatiad6 alapjdnak
osszeg6t,
a Vll.6. sorbanpedigenneki,2-velszorzottosszeg6t, kapcsoltvSllalkoz6snak
min6s0l6v6llalkoziisn6l
tartozottaz iitlagosstatisztikai
6llomdazazaz ipat(z6si ad6alapj5t.
nyi l6tszAmba.
Nem vehet6ig6nybeaz ad6alap-mentess6g
olyanl6tsziimb6vit6shez,
amely6llamit6mogat6sig6nybev6tel6veljott
l6tre.Allamitdmogat6snak
tekintend6a
VIl. Az ad6 kiszSmitiisa
NemzetiFoglalkoztatSsi
Alapb6lfoly6sitottolyantimogatiis,amelynek
felteteleij munkahelyl6tesit6se.
1. sor: ltt kellfeltiintetnia viillalkoziis
eg6sz6nek
szintj6nk6pz6d6Htv.szerintinett6 8. sor Haaz ad66vbena villlalkoz6iitlagosstatis^ikai6llomdnyil6tsz6maazelSz6ad6drbev6telosszegdt,
ftggetlentilatt6l,hogyaz ad6alanytev6kenys6g6t
hol (melytele- 6v 6tlagosstatisztikai
iillomdnydhoz
k6pest5olo-ot
meghalad6m6rt6kbencsokken6sa
piil6sen,belfoldonvagykiilfoldcin)
v6gzi.A nett66rbev6telelemek
16szletez6se
6s azok viillalkoz6
az el6z6ad66vbene jogcimenig6nybevett ad6alap-mentess6get,
akkoraz
6rtelmez6se
a vonatkoz6kieg6szit6
lapontal6lhat6.
A v6llalkoz5si
szint( nett65rbev6- ad66vetmegel6z5ad66vreig6nybevett ad6alap-mentess6g
osszeg6vel
az ad6alapot
telt a vonatkoz6kieg6szit6laponkelllevezetni.Ez6rtels6k6nta vonatkoz6 kieg6szit6 megkellnovelni.
lap 1. soriit illetve az annak meghatirozSsShozsziiks6gesalsorokat kell kitiilteni!
9. sor A mentess6ggel
korrig5ltHtv.szerinti- v6llalkoziis
szint0- ad6alapsorbana
Az adott kieg6szit6 lapon szerepl6(kisz6mitott, iisszegz6)1. sor iisszeg6t kell itt
foglalkoztatiis
ut6nj516ad6alap-mentess6g
osszeg6vel
csokkentett,
valaminta foglaF
feltiintetni.
koztat6s
csokkent6s6hez
kapcsol6d6
ad6alap-novekm6nnyel
noveltvdllalkozSsi
szint(
Azegyszeriisitett
ad6alap-megSllapit6st
vSlaszt6
ad6alanyoknak
ezta sorta Vl.pontban ipar(z6siad6alaposszeg6t
kellitt feltiintetni.Abbanaz esetben,ha a v6llalkoz6t
tobb
leirtakszerintkellkitolteni,azzal,hogyaz,,A'jel(bet6tlapotcsakannaka v6llalkozdsnak iinkorm6nyzat
illet6kess6gi
terr.ilet6n
terheli6lland6jelleg( iparfiz6si
ut6tev6kenys6g
kellkitolteni,akineknett66rbev6tele
azad6dvben- 12 h6napnSlrovidebbad66vese- ni ad6kotelezetts6g
(sz6khely6n
kiviil legal6bbegy teleptil6sen
telephelyet
tart fenn),
- a 8 milli6forintotnem haladjameg 6s akkor ezt az iisszegetkell - az ad6alap-megosztisrairiinyad6 szabiilyok szerint t6n napiardnyosit6ssal
sz6mitvaid6ardnyosan
(egyszer0sitetten)
a nett6 6rbev6tel8o%o-iiban
kivdnjamegSllapitani
az iparilz6siad6 megosztaniaz egyestelepril6sekkozott.
alapj6t.
1O.so.: ltt kell felti]ntetnia 9. sorbanszerepl6vSllalkozdsi
szint( ad6alapmegosz2. sor: ltt kellfeltrintetnia v6llalkoziisi
szint(,levonhat6eladott6ruk beszerz6si
6rt6- t5sa eredm6nyek6nt
el6ell6- torvenyiszabiilyok
szerinti- telepiil6siszint( ad6ala(elilb6)
k6nek
6s a kozvetitettszolgiiltatSsok
6rt6k6nekegyuttesdsszeg6t.A levonhat6 pot, A megoszt6st
a Htv.mell6kleteszerintkellelv6gezni,
m6dszert
azt a megosztdsi
osszeglevezet6s6t
az,,E'jelii bet6tlaptartalmazza,ez6ftazl - ha van ilyenjogcimenle- alkalmazva,
ami a tev6kenys6gre
a legink6bbjellemz6,illetvea megosztdssal
drintett
vonhat6t6tel mindenk6ppki kell toheni.A levonhat6t6tel magyariizatiit,az osszeg telepUl6sre
0 forintad6alapr6sz
nemSllapithat6
meg.Term6szetesen
abbanazesetben,
kiszdmitSsiit
az,,E"jel(
laphozirt 0tmutat6tartalmazza.
(sz6khelye
ha a vdllalkoz6t
nemterheliad6alap-megosztdsi
kdtelezetts6g
szerintitele3. sor ltt kellfeltuntetniaz alvSllalkoz6i
teljesitesek
6rt6k6t[Htv.52.5 32.pont].Alvdl- pti16sen
kivLil,
m6s<inkormdnyzat
illet6kess6gi
terrilet6nnincstelephelye),
akkorazezen
lalkoz6iteljesit6sr6l
akkorlehetsz6,ha azad6z6minda megbiz6val,
minda sz6llit6val sorbanszerepl6
osszegmegegyezik
a 9.sorbanszerep15
osszeggel.
(alv6llalkoz6val)
is a PolgiiriTorv6nykonyv
szerinti- iriisbankotott- vdllalkozdsi
szerz6- '| 1. sor:Az dnkormdnyzat
rendelet6ben
a 2,5milli6Ftviillalkozdsi
szint(ad6alapotmeg
d6seskapcsolatban5ll, felt6ve,hogy az adott riifordit6sta v6llalkoz6nem kdzvetitett nemhalad6v6llalkoziisok
szdm5ra
ad6alap-mentess6get
fogalmazhat
meg(lehet,hogy
szolgeltatSsk6nt
vagyel6b6k6nt
vagyanyagkolts6gk6nt
szdmolta
el.Alv6llalkoz6i
telje- a mentess6g
p6ldiiul1 milli6Ft-igjitr).ltt kellfeltUntetni
csakkisebbad6alap-osszegig,
sit6saza Ptk.szerintivdllalkoziisi
szerz6d6s
alapj6nig6nybevett
szolg6ltatiis
is,amelyet azon- azad66vbenig6nybevehet6- ad6alap-mentesseg
osszeg6t,
amelyaz - iinkora viillalkoz6[j 6pft6s(lakdsel66llitiisdhoz
haszn6lfel,fiiggetlentilatt6l,hogyaz ilyen mSnyzatrendelete szerint - a telepiil6si ad6alap tisszeg6t csdkkenti.Ha az onkorlak6seladdsa
nemvdllalkoz6si,
hanemadiisv6teli
szerz6d6ssel
tort6nt.Ezenpontszerinti miinyzatilyenmentessEg!
szabSlyt
nem iktatatottrendelet6be,
nem
akkoritt osszeget
6rt6kkelazad6alany
akkorcsokkentheti
a nett66rbev6tel6t,
haazal a Htv.52.5 22.pont kell,nemlehetjeldlni.
a)alpontjaszerintjogdijk6nt,
az52.536.pontszerinteladott6rukbeszerz6si
6rt6kek6nt, 12. sor:Eza bevallSsi
sora telepUl6si
ad6koteles
ad6alapmeg6llapitiisdra
A teleszol95l.
az 52.5 37.pont szerintanyagkdltsdgk6nt,
illetveaz 52. 5 40. pont szerintkozvetitett pUl6siad6alap(10.sor)<isszeg6b6l
(11. sor).
le kellvonniazad6mentes
ad6alapdsszeg6t
szolgiiltatasok.6rt6kek6nt
nett6 iirbev6tel6tnem csdkkentette.
Abbanazesetbenha a I 1. sor iisszegeel6ri vagy meghaladjaa I 0. sor iisszeg6t,ak4. sor:Ebbena sorbankellszerepeltetni
a viillalkozdsi
szint(- nett66rbev6tel-csokkent6kor itt,,o'Lt kell feltiintetni. Ekkora 13. sorba6sa 'l 7. sorbaegyardnt,,0"
kell irni.
- anyagk6lts6g
osszeg6t,
a Htv.52.5-6nak37.pontjaszerint.Azanyagkolts6g
a sziimvite- I 3. sor:Az ad6kOteles
jut6 ad6osszeg6t
telepUl6si
ad6alapra
kellitt feltOntetni,
az
li torv6nyszerint(azad66vben)
elszdmolt
anyagk6lts6ggel
egyezikmega szAmviteli
tor- 6nkormiinyzati
rendeletszerintiad66viad6m6rt6k
alapulv6tel6vel.
j<lvedelemad6
v6nyhatiilyaal6tartoz6viillalkoz6k
eset6ben.
A szem6lyi
torv6nyhatdlya I 4. sor:Azonkormdnyzat
(ad6-cs<jkkent6shelyiad6rendelet6ben
ad6kedvezm6nyben
al5tartoz6viillalkoz6
eset6na t6rgy6vben
anyagbeszerz6sre
forditottkiaddsa szdmvi- ben)r6szesitheti
(azad6kedveza 2,5milli6Ft ad6alapotmegnemhalad6vSllalkoz6kat
telitorv6nyszerintiv6s6roltanyagok(alap-,seg6d:,Uzem,fr.it6anyag,
tarta16k
alkatr6sZ m€nytazad67o-5ban
(0-1000/6
kozott)fejezhetiki azonkormSnyzati
rendelet,amelylehet
egy 6venbeliil elhaszniil6d6
szersz6mok,
eszkozokberendez6sek)
tdrgy6vikiilts6g6t ak6r 1000/0
is).Az ad6t csiikkent6 kedvezm6nyosszeg6tkell feltuntetni.Ha az onkorjelenti.Az egyszeres
konywitelt vezet6vagyp6nzforgalminyilv6ntart6st
vezetSadoz6k mAnyzat
ilyenkedvezm6nyt
nemiktatatottrendelet6be,
akkorittOsszeget
nemkelljelcilni.
eset6bena tiirgyevianyagbeszerz6sre
forditott kiadiistncivelnikell a targy6vikifizetett 15. sor:A helyiad6torv6ny
jelleg( ipariizdszabSlyai
szerintazad66vbenaz ideiglenes
leltdrinyit6k6szlettel
6s csdkkentenia tdrgy6vikifizetettleltdrizd16k6szlet
6rt6k6vel.Az si tev6kenys6g
- az ad6alap-megosztds
utdn megfizetett
ad6StalSny
dsszeg6t
ariinyiianyagkolts6g
osszeg6t
csokkenteni
kella sajStvdllalkoz6sban
v6gzettberuhdz6shoz
fel- ban - le lehetvonnia sz6khely,
telephelyszerintidnkormdnyzatokhoz
kimutatottad6
haszniiltanyagok- anyagkolts6gk6nt
elszdmolt- bekeriil6si6rt6k6vel,tov6bb6 azzal osszeg6b6l,
legfeljebbazonbancsakannaknagysdgSig.
P6ld6ul,
ha azad6z6ad66vben
az 6rt6kkel,amellyelaz ad6alanya Htv.52.5 32.pont szerintalv5llalkoz6i
teljesit6sek 200000forintotfizetettki ad66talSny
cim6n,az ad6alap-megosztds
eredm6nyek6nt
6rt6kek6nt,
az 52. S 36. pont szerinteladotteruk beszerzdsi
6n6kek6ntvagyaz 52.E pediga telepiil6siad6alapa viillalkoz6si
szintiiad6alap20o/o-a,
akkoraz adott onkor40. pont szerintkozvetitettszolgeltatSsok
6rt6kek6ntnett6 6rbev6tel6tcsokkentette. menyzatndlfevonhat6osszegaz ad66vbenmegfizetettad6e|nl6ny20o/o-a,
azaz40000
5. sor:Ebbena sorbankellfeltrintetnia Htv.52.S-6nak25.pontjiibanszab6lyozott
K+F forint.Abbanaz esetben,ha az onkormdnyzatra
jut6 ad6dtal6ny
q
osszege
meghaladja
elszdmolt
kozvetlenkiilts6g6t.
A Htv.ezenSrbev6tel-csokkent6
t6telkapcsdn
visszautal 13.sor6sszeg6t,
akkoritt csaka 13.sorbanszerepl6
osszeget
lehetfeltiintetni,a teleptia t6rsasdgi
6sazosztal6kad616l
sz6l6torv6nyre.
Eszerintazalapkutat6s,
ku- l6srejut6(kiszSmitott)
alkalmazott
ad6Staliinyt6nylegesosszeg6t(tdj6koztat6adatk6nt)pediga 18.
tat6s,kis6rletifejleszt6skolts6gea tiirsasdgiad616l6s az oszta16kad616l
sz6l6 1996.6vi sorbankellszereoeltetni.
LXXXI.
tdrv6ny(Taotv.)4. 5-a32.pontjaszerintsajettev6kenys6gi
korbenmegval6sitott 16. sor: A helyiad6kr6lsz6l6torv6nyaolA.S (1) bekezd6s
b) pontjaalapjdna sz6khely,
K+Ftev6kenys6g
kozvetlenkolts69e.
illet6lega telephelyszerinti<inkorm6nyzathoz
azad66vrefizetend6ad6b6l- legfeljebb
6. sor:Eza sorszolgSl
a Htv.szerinti,
vitllalkozdsi
szintiiipar(z6siad6alapmegiillapitS- annakosszeg6ig
terjed6en- levonhat6
azad6alany
iiltala rdfordit6sk6nt,
kdlts6gk6nt
az
s6ra,fUggetlentil
a tev6kenys6g
v6gz6s6nek
hely6t6l.A Htv.szerintiv;illalkozdsi
szintrl ad66vbenelszdmolt,
azaut6p6lydk,
aut6utak6sf6utakhasznSlat66rt
megtett
fizetend6,
(nett6
ad6alapmeg6llapit6s5hoz
a 1.sor
6rbev6tel)
kelllevonnib 2.sorban, ottal ardnyosdij (a tovebbiakban:
cisszeg6b6l
ttdij) 7,so/o-a.
Ha a viillalkozds
ad6alap-megosztdsra
a 3. sorban,a 4. sorban6s az 5. sorbanfeltiintetettnett6 Srbev6tel-csokkent6
t6telek kdtefezett,akkor a kolts6gk6nt,rSfordit6sk6nt
elszdmolte-itdij7,so/o-eta sz6khely,ilegyrittesosszeget.
Haa 1.sorOsszeg6t
el6ri vagy m€ghaladjaa 2. sor,a 3. sot a 4. sot
letvetelephely(ek)
szerintionkormSnyzatokhoz
fizetend6iparfz6siad6b6la v5llalkoz6s
6saz5. sorszdmadatainak
egyuttes6sszege,
akkorebbena sorban,,o'Ltkell szerepel- szintj6nk6pz6d6teljestorv6nyiad6alap6sa megosztiissal
6rintettonkormdnyzatokhoz
tetni.Ebbenazesetbena 9.sorba,a 10.sorba,a I 1.sorba6sa 12.sorba,a 13.sorba,a 14. kimutatotttelepiil6siad6alapok
arilnydban
vonhatjale.Teh5taze-0tdi 7,So/o-a
az ad6sorbavalaminta 17.sorbaegya16nt,,0"-t
kellirni.
alap-megosztds
a16ny6ban
vonhat6le.Haaze-ftdij 7,5olo-a
100.000forint,a telepUl6sre
jelt kieg6szit6
Abbanaz esetben,ha a vdllalkoz6nak
az,,E"
lap lll. r6sz6tkellkitdltenie, pediga megosztissordna vSllalkozSsi
jut, akkoritt 10.000forintot
szintiiad6alapI 00/o-a
akkorezensor6rt6kea (az,,E"jel(
kieg6szit6
laplll.pontjaalattkiszdmitott)
lll.11. sorban kellfelttintetni.
jut6 e-6sszeg6t
Ebbena sorbantehdtaz e-Otdij7,so/o-dnak
a telepUl6sre
feltrintetettosszeggelegyezikmeg!
kellszerepeltetni.
Abbanazesetben,ha aze-utdij7,so/o-Anak
telepiil6srejut6 r6szetobb,
Az egyszer(sitett
ad6alap-megdllapitdst
v6laszt6:a) szem6lyij6vedelemad6
t<!rv6ny mint a 13. sorbanszerepl6
osszeg6sa 15.sorbanszerepl6
osszegktilonbozete,
akkore
szerintidtal6nyad6z6
v5llalkoz6nak,
b) eva alanynak,
c) t6telesad6alapszerintad6z6 sorbanlegfeljebb
lehetfeltiintetni.
e ki.ilOnbozet
Osszeg6t
kata-alanynak,
d) 8 milli6forintad66vi- 12 h6napn5lr<jvidebb
ad66veset6nnapiar5- 17. sor: Eza sor szolg5laz ad66viiparfiz6siad6fizet6sikotelezetts6gkisziimitiisSra.
Az
' nyositSssal
szdmftva
a 8 milli6forintid6a16nyos
r6sz6tel nem616- nett66rbev6telt
meg ad6k<jteles
ad6alapravetitett ad6 osszeg6b6l(13.sor)le kellvonni az ad6 6sszeg6tki.inemhalad6iirbev6telfi
v5llalkoz6nak,
e) kisv5llalati
ad6alanynak
a sor6rt6k6ta Vl.pont- lonf6lejogcimekencsokkent6t6teleket(a 14-16.sorokegyottesosszeg6t).
Abbanaz
banemlitettekszerintkellkitolteni.
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esetben,
ha azad6tcsokkent6
t6telekegyiittesosszege
el6rivagymeghaladja
a 13.sor
osszeg6t,
akkoritt,,0':t kellfelttintetni.
(A bevalliisinyomtatvdny
mer nem tartalmazaz ad66viad6 elszdmol6sdra
vonatkoz6an p6nzforgalmiadatokat(megfizetettel6leget,el6legkieg6szit6s
osszeg6t).
Tekintettel
arra,hogyezenp6nzforgalmi
adatokmindazad6z6,mindazad6hat6siig
nyilvdntartdsdbanrendelkez6sre
5llnak!)
18. sorbanltt kellfeltuntetniazideiglenes
jellegiiipar(z6sitev6kenys6g
ut6nazad66vjut6 (ariinyos)osszeg't.Ezaz
ben t6nylegesenmegfizetettad6dtalSny6nkorm6nyzatra
Osszegmegegyezika 15. sorbanfeltiintetett osszeggel,
ha a 13. sorbanfeltiintetett ad6
arrafedezetetbiztosit.Ha nem,akkorann5lcsaknagyobbiisszegszerepelhet
ebbena
sorban.
19. sor A kiilfdldon l6tesitetttelephelyenvegzett tev6kenys6gb6lszdrmaz6ad6alap
nemesikad6z6sal6.Ennekdsszeg6t
0gy kellmeghatiirozni,
hogya kiilfold<jn
l6tesitett,
a Htv.fogalmainak
megfele16
telephelyet0gy kelltekinteni,mint belfcilditelephelyet,
s errea telephelyre
is a megosztdsi
szabSlyok
szerint- kellosztaniad6lapot.Az igy
megosztott,
jut6 ad6alapr6sz
k0lfdlditelephelyre,
telephelyekre
vonhat6le a teljesad6alapb6l.
20. sor ltt kellfeltuntetnia vSllalkoz6s
6ltalaz ad66vbenkolts6gk6nt,riifordit5sk6ntelsz6molte-Utdijosszeg6nek
7,50/6-61.

1.El6legfzet6sid6szaka
A napt6ri6wel egyez6Uzleti6vesad6z6k,illetvea napt6ri6vt6l elt6r6iizleti 6vesad626keset6nazel6legfizet6si
id6szak
a bevallSsbeny0jt6s
h6napjdtk6vet6mdsodikh6nap
1. napjiit6ltart 12 h6naponkereszttil,
a 12.h6naputols6napjdig.Az ad6z6nakaz el5legfizet6siid6szakels66s utols6napjiit kell beirniaa bevall5se sorilba.Az el6legfizet6s
id6szaka
teh5t12 h6napnyiid6szakot
6leliit.
2. Els6el6legr6szletaz el6legfizet6siid6szakban
Az els6el6legr6szlet
esed6kess6g6nek
a napjaazad6el5leg-fizet6si
id6szak3. h6napjSnak 15. napja.ltt kelljeldlniazel6legfizet6s
napj6t6sazel6legosszeg6t.
Ebbea sorbaa
Vll. 17. sorbanfeltiintetett osszeg6s az ad66vm6rcius15-6n (naptiri 6vt6l elt6r6 tizleti
(bevallott)
6vesad626eset6nazad66vharmadikh6napjilnak
15. napj6n)esed6kes
el6legosszeg
kulonbdzet6t
kelllrni.Haad66v3. h6napj6nak
15.napjdnnem kellettad6el6legetfizetni,akkore sordsszegea Vll. 17. sorbanfeltiintetett Osszeggel
egyezikmeg.
Ekk6nta kdvetkez6ad66v3. h6napjdnak
15.napjdnfizetettel6legdsszeg
az ad66vre
bevallottad6val(Vll.17.sor)egyezikmeg.
3, M6sodik el6legrdszletaz el6legfizet6siid6szakban

Vlll. Ad6el6leg bevalliisa
A m;isodikel6legr6szlet
id6szak
azel6legfizet6si
9.h6napj6nak
15.napja,a napt6ri6wel
A helyiipar(z6siad6ban- hasonl6an
a tdrsasSgi
ad6hoz- az ad6el6leget
dnad6zdssal egyez6tizleti6vesad6z6eset6n2015.mdrcius15.Ezta napot kell beirniezenad6z6
kellteljesiteni.
Ezaztjelenti,hogyebbena bevalldsban
kellaz ad6z6nakkiszdm[tania csoporteset6ben,
amellett,hogyazad6el6leget
is be kellvallani.A bevalland6
osszega
6s bevallaniaaz el6legfizet6siid6szakk6t id6pontj6raaz ad6el6legosszeg6t.Az ad6- Vll.17.sorbanszerepl6
(ad66viad6)fele.
ad6osszeg
el6legetis term6szetesen
onad6z6ssal
kellmegfizetni.
Az igy bevallottel6legminden
tovdbbiintdzked6sn6lkiilv6grehajthat6.
KTTOLTESI
OTMUTAToAz,,X, JEL0BET€TLAPHoz
Az .N' ielfi lapot azonad6z6knakkell kitdlteni,akik/amelyek
az 6ltalSnos
szabSlyok
szerintillapitj5k meg nett6 6rbev6teliiket.ldetartozikminden ipariiz6si ad6alany,
amelynem min6siilhitelint6zetnek
p6nzogyiv6llalkoziisnak,
biztosit6nak,
befehet6si
v6llalkoz6snak,
ide6rtveazt a vdllalkoz6st
is,akineldamelynek
nett6 iirbev6telea 8 milli6
forintotnem haladjameg 6s az ad6 alapjdnak
egyszer(sitett
megSllapitSs5nak
m6djiit
v6lasztotta.
Nem kell kitoltenieaz,,N'jelfi bet6tlapotaz aliibbi egyszeriisitettad6megSllapitilst
v6laszt6knak:
a) a szem6lyijovedelemad616l
sz6l6tdrvenyszerinti6tal5nyad6z6nax,
b) azoneva-alanynak,
aki az egyszeriisltett
vSllalkoz6i
ad6alap5070-;iban
Sllapitjameg
ad6j5t,
c)azonkata-alanynak
akitdtelesad6alapszerintiad6zdstvilasztott,
d) a kisvSllalati
ad6alanynak.

tev6kenys6gfolytat6siiraalakultszervezetek(pl.:tdrsadalmiszervezet,egyh62,alapitviiny, kolts6gvet6siszervstb.)eset6bena v5llalkozdsitev6kenysdggel
6sszefiigg6sben
realiziilt6rbev6telosszeg6tkellfeltiintetni.A szemdlyijiivedelemad6 hatiilya alii tar(term6k6rt6kesit6t
toz6 (ma95nszem6ly)ad6alanyeset6bena tev6kenys69v6gz6ssel
szolgiiltatiisnytjtSs)
kozvetlenosszefugg6sben
kapott - iiltalSnosforgalmiad6 n6lkiili
- ellen6rt6ltnovelvea kompenz5ci6s
fel6rral6scscikkentve
azad6hat6sdggal
elszdmolt
regisztr6ci6s
ad6 <isszeg6vel,
feltdve hogy azt bev6telk6ntelszdmolta,tovabbd azon
bev6tellel,amelyeta sz6mvitel16l
sz6l6t6rv6nyalapjitnegy6bbev6telk6ntkelleneelszSmolni.(P6ld6ul
a t5rgyieszkciz
6rtdkesit6s6b6l
sz6rmaz6
bev6tel,
a ktilonf6le
agrdrt6mogat6sokiisszegenem tartozika nett6 Srbev6telbe).

3. sor:A tdrsasegi
ad6r6l6sazosztal6kad616l
sz616
torv6nyszerintjogdijnakmin6siila
jognak,a know-howszabadalomnak,
a v6dettelj6rdsnak,
a v6djegynek,
illetvehason16
nak,az tizletititoknak,az irodalmi,a m0v6szetivagya tudom6nyosm(vekszetz6ijogeA kieg6szit6 lapot egyiitt kell kezelni a bevalldsif6lappal, ez6rt ki k€ll tailteni a kijognak haszn6latii6rt,
nak,valaminta szez6i joggal szomsz6dos
felhaszn6lSs66rt
vagy
eg6szit6lap fejr6sz6tis, tovSbbii ezt az oldalt is (c6gszeriien)ald kell irni!
a haszniilatjogii6rt
kapottellen6rt6k.
Ebbea sorbanjogdijb6lszdrmaz6,
Srbev6telk6nt
elszSmolt
ellen6rt6k
6sszeg6t
kellbeirni.
L sor: Ebbena sorbankell levezetnia - vSllalkoz6si
szintii - nett6 iirbev6telOsszeg6t. 4. sor: Ebbea sorbakell beirniaz egy6bszolgeltatiisok
6rt6kekdnt,illetveegy6br6fordi-joved6kiad6osszeg6t.
A 2.sorbanszerepl6
osszegb6l
le kellvonni,a 3.sorban,a 4.sorban,a 5.sorban,
valamint tdsokkdzoftkimutatott- azad6hat6s59gal
elsziimolt
a 6. sorokbanszerepl6osszeget.Ez a sor megegyezik a bevalliisi f6lap 1. sor6ban 5. sor: Ebbea sorbakell beirniaz egy6br6forditdsokkozott kimutatott,az ad6hat6sdgfeltaintetend6iisszeggel!
galelszdmolt
regisztr6ci6s
adOenergiaad6
osszeg6t.
- Srbev6telk6nt
- felszol5. sor: KiilonjogszabSly
szerintfelszSmithat6
elszSmoland6
2. sor: A sziimviteli tiirvdny hatiilya alii tartoz6 ad6alanyokeset6benitt kell szere- giiliisidijatnemterheliipar(z6siad6,ez6rtaztle kellvonnia nett6drbev6telb6l.
Ebbea
peltetnia szdmviteli
t6tv6ny72-75.s-ilbanszerepl6rendelkez6sek
alapj5nmeghat6- sorbaa felszolgSliisi
dij Srbev6telk6nt
elszdmolt
osszeget
kellbeirni.
rozott v6llalkoziisiszintii nett6 iirbev6teldsszeg6t.A jellemz6ennem v6llalkozrisi
KITOLTESI
UTMUTAT6A,,B',JELUBETETIAPHoz
Az ,,8" jelii lapot azon ad6z6knakkell kitdlteni, akik/amelyekhitelint€zetnek vagy
p6nziigyi vSllalkoz5snakmin6sUlnek.
A kieg6szit6 lapot egyiitt kell kezelni a bevall6sif6lappal, ez6rt ki kell tiilteni a kieg6szit6lap fejr6sz6tis, tov6bb6 ezt az oldalt is (c6gszeriien)a16kell irni!
1. sor:Ebbena sorbankellOsszesiteni
a 2-9.sorokban
szerepl6
egyes- vdllalkoziisi
szint( - nett6 drbev6teFelemek
osszeg6t,oly m6don, hogy a 2-7. sorokbanszerepl6dszszegeket
6sszekelladni,majdabb6la 8. sor6s a 9. sor6sszeg6t
le kellvonni.Eza sor
megegyezika bevalliisif6lap I. so16banfeltiintetend6 tisszeggel!

2-9, sorok Az egyessoroka vdllalkoz6si
szintf nett6iirbev6telelemek
kimutatds6ra,
a
vdllalkozdsi
szint0nett6 erbev6tellevezet6s6re
szolgSlnak.
A sorokata szdmvitelitOrv6ny
p6nzUgyivdllalkozdsok
6sa hitelint6zetek,
6vesbesz5mol6k6szit6si
6s konywezet6sik6telezetts6g6nek
sajiitossSgai16l
sz6l6250/2000.(X11.24.)
Korm.rendeletszabiilyai,
tov6bbd a 9. sor eset6bena helyi ad6tdrv6ny52.S 22. pont bJ alpontja- p6nztigyilizingbe
adott eszkdzutiin elsziimolteliib6 teljesdsszegenett6 arbev6telcsokkent6
t6tel azzal,
- alapjdnkell
hogy ezenosszeggel
az ad6alapa Vll.2 sorbanmir nem csokkenthet6
meghat6rozni.

KITOLTESI
UTMUTATO
A,,c" JELOBETETLAPHoz
Az.C"jelii lapotazonad6z6knak
kellkitolteni,akik/amelyek
biztosit6nakmin6siilnek. geketosszekell adni,majd abb6la 8. sor osszeg6tle kellvonni.Eza sor megegyezika
bevall6sif6lap 1. sor6banfeltiintetend6 tisszeggel!
A kieg6szit6 lapot egyiitt kell kezelni a bevallSsif6lappal, ez6rt ki kell tiilteni a ki2-8, solok Az egyessoroka vdllalkozesiszintt nett6 6rbev6telelemek
kimutat6sera,
a
eg6szit6lap fejr6sz6tis, tov6bbii ezt az oldalt is (G69szerfien)
alii kell irni!
vSllalkozdsi
szint( nett6 erbev6tellevezetds6re
szolg5lnak.A sorokata szdmvitelitor
v6ny 6s a biztosit6k6vesbeszdmol6kdszit6si
6s konyvvezet6si
kotelezetts6g6nek
saj6l. sor:Ebbena sorbankell6sszesiteni
a 2-8.sorokbanszerepl6
egyes- vSllalkoziisi
szin- tossdgai16l
sz616192/2000.(X11.24.)
Korm.rendeletszabSlyai
alapj5nkellmeghat6rozni.
t( - nett6drbev6telelemek
osszeg6t,
oly m6don,hogya 2-7.sorokbanszerepl6
osszeKITOTTESI
UTMUTAT6A,,D"JEtU BETETLAPHoz
szintu- nett6 6rbevdteFelemek
osszeg6t.Ez a sol megegyezik a bevalliisi f6lap 1.
soriiban feltiintetend6 iisszeggel!
2-6. sorok Az egyessoroka v5llalkoz6si
szintfinett6 6rbev6telelemek
kimutatds6ra,
a
A kieg6szit6 lapot egyiitt kell kezelni a bevallasif6lappal, ez6rt ki keu titlteni a kiv6llalkozdsi
szintfinett6 Srbev6tellevezet6s6re
szolgelnak.
Az egyessorokata sz6mviteli
eg6szit6lap fejr6sz6tis, toviibbii ezt az oldalt is (€6gszerfien)alii kell irnil
torveny 6s a befektet6siv6llalkoz6k6vesbesziimol6k6szit6si
6s konyvvezet6si
kotelel. sor: Ebbena sorbankell osszesiteni
(Xll.24.)Korm.rendeletszabdlyaialapjSn
a 2-6. sorokbanszerepl6egyes- v5llalkoziisi zetts6g6neksaj6tossdgair6l
sz6l6251/2OO0.
kellmeghat6rozni.
Az ,,D" ielii lapot azonad6z6knakkell kitiilteni,akik/amelyekbefektet6si vSllalkoziisnak min6srilnek.
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KITCiLTESI
OTMUTATO
AZ,,E'JELUBETETLAPHOZ
Ezta kieg6sz[t6
lapotmindenolyanviillalkoz6snak
ki kelltoltenie,amelyn6lvan eladott szerz6d6s
alapjdnez ut6bbiszSmdra
v5ltozatlan
formdbanad tovSbb,azaznema sajdt
Sruk beszerz6si6rt6ke (eliib6) 6s/vagykiizvetitett szolgiiltatiisok€rt6ke. Nem kell
teljesitm6ny6hez
hasznSlja
fel. Mindennekki kell t(nnie a sz6ml6zdsb6l
is.(A kimen6
kitiiltenie ezt a lapotannaka v;illalkoz6nak,
aki az ipar(z6siad6banaz ad6alapegy- sziimldkban-ha az sajit 6s kozvetitettszolgSltatiisokat
is tartalmaz- kijldn kell feltUnszeriisitett ad6alap-megSllapitrisimridjiit viilasztotta, E k6t rSforditdselemmel
csok- tetni a kozvetitettszolgiiltatiismegnevez6set
6s ellen6rt6k6t,mely nem kell hogy azokenthet6a nett66rbev6tel
a helyiiparriz6si
ad6alapj5nak
kisz6mitdsa
so16n,
azonbana
noslegyena szolgiiltatds
beszerz6si
6rdval.)
2013. ad66vt6l egyiittes iisszegiik csak korl6tokkal vonhat6 le a nett6 6rbev6tel- A 3. sorbankellfeltiintetniaz 1. sorszerintiel5b66sa 2.sorszerintikozvetitett
szolgSltab6l, A korliitozdsl6nyege,hogy az iirbev6telnagysiigiit6lfiigg6en e k6t nett6 6rbev6- tdsok6rt6k6b6lazonr6forditSsr6szek
egyijttesOsszeg6t,
amelyekolyanterm6kek(6ruk,
tel-csokkent6
t6tels6vosan
vonhat6le,min6lnagyobba nett6Srbev6tel
osszege,
ann6l sajiitel6Sllftiis0
term6kek),szolgaltat6sok
6rt6kesit6s6hez
kot6dnek,amelyekutdn a
kisebbosszeggellehet csokkentenia nett6 iirbev6telt.Nem vonatkozik a korlStozSs szdmvitelr6l
sz6l6t6rv6nyszerintexportSrbev6telt
kellelsz6molni.
Ezta solt nem kell
arra a v6llalkozfsra, amelynek nett6 drbev6teleaz 5OOmilli6 forintot nem haladja
kitiilteni annak a vSllalkozSsnalcamelynek nett6 Srbevdteleaz 500 milli6 forintot
meg 6s nem min6stil az l. pont szelinti 6rtelemben vett kapcsolt v6llalkoziisnak.
nem haladja meg.
A Htv.39.S-iinak(4)bekezd6se
szerintaz(1) bekezd6s
a)pontjaszerintinett6Srbev6tel- A 4. sorbankellfeltiintetniaz 1.sorszerintiel6b66rt6k6b6lazonr6forditdsr6szt,
amecs6kkent6osszeggel(eladottiiruk beszerz6si
(tb-finansziroziisban
6rt6ke6skdzvetitettszolgdltatdsok
6rt6ke) lyet a vdllalkoz6kcizfinanszirozott
gy6gyszer6rt6kesit6r6szes0l6)
a v5llalkoz6 nett6Srbev6tele
osszeg6t6l
ftigg6en,s5vosan az aliibbiakszerintcsok- s6velosszefi.igg6sben
szdmolel. Ezta sort nem kell kitiilteni annak a vSllalkozdsnat<,
kenthetinett6 6rbev6tel6t.A nett6 Srbev6tel
amelynek nett6 iirbevdtele az 500 milli6 forintot nem haladja meg.
- 500 milli6forintotmeg nem halad6dsszeg6b6l
az e sdvbajut6 nett6 iirbev6tel- Az 5. sorban kell feltiintetni az 1. sorb6l az eliib6 azon rSfordit;isr6sz6t,
amelyet az
csokkent66sszegeg6sze,
elszdmol6hdzi
tev6kenys6get
vAgz6szervezet
a foldg6zpiaci
6s villamosenergia-piaci
- 500 milli6forintotmeghalad6,
6rdek6benvasiirolt6s toviibb6rt6kesitett,
a foldgitz6s villamos
de 20 milliardforintotmeg nem halad6<tsszeg6b6l Ugyletekelsziimol5sa
el6b6k6nt
sz5moltel.
az e s6vbajut6 nett6 6rbev6telcsiikkent6
osszeg,de legfeljebbaz e sdvbajut6 nett6 energiakapcsdn
A 6. sorban kellfeltiintetniazeliib66sa kiizvetltettszolg6ltatSsok
egyrittesosszeg6nek
6rbev6tel850/o-a,
- 20 milli6rdforintotmeghalad4de 80 milliiirdforintotmeg nem halad6osszeg6b6l azt a rdszet,amelyeta Htv.39. S (4)-(5)bekezd6seszerintisz6mit6seredm6nyek6nt5ll
(ez
nemhaladhatja
megaz 1.6sa 2. sorszerintiadategyrittesosszeg€t).
az e sdvbajut6 nett6 6rbev6telcs6kkent6
osszeg,de legfeljebbaz e s6vbajut6 nett6 el6 a sz5madat
Ezta sort nem kell kitailteni annak a v5llalkoz6snalcamelynek nett6 rirbev6teleaz
6rbev6tel7So/o-a,
500 milli6 forintot nem haladjameg.
- 80 milliiirdforintotmeghalad6
dsszeg6b6l
aze sdvbajut6 nett6Srbev6telcsokkent6
A 7. sor szolgdlannakkimutatdsSra,
hogymekkoraaz az osszeg,
amellyelt6nylegesen
osszeg,de legfeljebbaz e sSvbajut6 nett6 iirbev6tel700lo-a
csokkenthet6a nett6 erbevdtelel6b66s kozvetitettszolgiiltatiisokegytittes6rt6kejogvonhat6le.
cimen.Haa viillalkozds
nett6Srbev6tele
az 500milli6forintotnem haladjameg,akkor
A Htv.39.5 (7)bekezd6se
6rtelm6ben- a f6szabSlyban
foglaltakt6l
elt6r6en- az ad6- ez
a sot az 1. 6s a 2. sorbanfeltuntetettszSmadategyuttes6sszeg6vel
egyezikmeg.Ha
alapmegSllapit6s6n6l
azon6ruk,anyagok,szolg6ltat6sok
6rt6kesit6s6vel
osszefiigg6s- nem,
akkora 3.sorban,a 4.sorban,az5.sorban6sa 6.sorbanfelttintetettsz5madatokat
ben elsz6molteladott6rukbesze126si
6rt6k6nek6s kozvetitettszolgiiltat.isok
6rt6k6nek kell
<isszeadni
6sitt befrni.
teljesosszegecsiikkentia nett6 drbev6telosszeg6t,
amelyalruk,anyagok,szolg6ltat6sok
6rt6kesit6seutdn az ad6alanya sziimvitelr6lsz6l6torv6ny szerintiexport6rt6kesit6s
lll. A Htv. 39, S (6) bekezd6s6nekhat6lya alii ta1t026kapcsolt v6llalkoz6seset6n
nett6 6rbev6tel€t vagy a kiizfinanszirozesbanr6szesiil6 9y69yszerel9mint iiruk
kitiiltendS bevallSsisorok
6rt6kesit6se
utdn belfoldi6rt6kesit6s
nett6 Srbev6tel6t
szdmolel. Az elsziimol6hiizi
tev6kenys6getv6926szervezetn6l,
az 5ltala- a foldgdzpiaci
6s villamosenergia-piaci
Az l. pontbanemlitettfelt6teleknek
megfelel6
vSllalkozdsnak
a helyiipariiz6si
ad6alap- v6siirolt6s toviibb6rt6kesitett,
iigyletekelszdmol6sa
drdek6ben
a sz6mvitel16l
sz616
jdt kLilonszdmit5s
- kellmegiillapitaszerint- l6nyeg6ben
csoportszinten,
osszevontan
torv6nyszerintieladott6rukbeszerz6si
6rt€kek6nt
elszdmolt
foldg5z6svillamosenergia
nia,azzal,hogyazosszevont,
csoportszintiiadatokravonatkozikazel.tb66sa kozvetitett
beszerz6si
6rt6keteljesosszegecsokkentia nett6 Srbev6teldsszeget.
szolgSltatilsok
6rt6kenett6iirbevdtelb6l
va16levonhat6sSgdnak
korldtozisa
6saz ezen
korl6tozSs
al6likiv6telek.
l. Ad6alanyadatai
Az 1. sorban kellfeltiintetniazt a nett6 iirbev6telosszeget,
amelyaz Osszevont
ad6alapA f. sorban kelljelolni azt,hogy az ad6alanya Htv.39.5 (6) bekezd6sealkalmaz5sdnak
sz6mitiisra
kiitelezett(1.pontbanemlitett)kapcsoltviillalkozdsok
Htv.szerintinett6 6rbehatdlyaa15esik-e.A Htv.e rendelkez6se
ugyanisel6irja,hogya tirsasiigiad6r6l6s az
vetel-adatainak
osszegz6sek6nt
6llel6.
osztal6kad616l
sz6l6torv6nyszerintkapcsolt
v;illalkozdsnak
min5sUl6
ad6alanyoknak
az
A 2. sorbankellfeltrintetniazosszevont
(1.pontbanemad6alap-sz6mltasra
kdtelezett
ad6 alapj6taz ad6alanykapcsoltv6llalkozdsok
osszes
nett6iirbev6tele
nett6
6s osszes
litett kapcsolt)v6llalkozdsok
dsszevontanyagk6lts6g,
alvSllalkoz6i
teUesit6sek
6rt6ke
- figyelemmel
drbev6tel-csdkkent6
pozitivel6jelfik0lonbozetek6nt
r6fordit6sa
a 39.5
es K+Fkozvetlenkolts6geinek
osszeg6t.
Ezennett6 drbev6tel-csokkent6
t6telekteljes
- kellmegiillapitani,
(4)6s (5)bekezd6sben
foglaltakra
az.al,hogyaz egyesad6alanyok
osszeg6vel
korl6toziis
n6lkiilcsokkenthet6
a nett6;irbev6tela helyiiparriz6si
ad6alap
ad6alapja
ezenkiilonbozetnek
6sazad6alany
nett6drbev6tel6nek
a kapcsolt
vdllalkoziisziimitdsa
sordn.
sokosszes
nett66rbev6tel6ben
k6pviselt
ar5ny6nak
szorzata.
Az e bekezd6sben
foglalA 3. sor szolg5laz osszevontad6alap-sz6mitiisra
kotelezett(1.pontban emlitett kaptakatcsakazonad6alanynak
kellalkalmaznia,
amelyeset6ben
azeladottSrukbeszerz6si
csolt)viillalkoziisok
dsszesttett
el5b6osszeg6nek
kimutatdsdra.
6rt6k6nek6s a kozvetitettszolgdltatSs
6rt6k6nekegyiittesosszegeaz ad6alanynett6
A 4. sorszolgiilazosszevont
(1.pontbanemlitettkapcsolt)
ad6alap-sz6mitdsra
kotelezett
iirbev6tel6nek5O%o-iit
meghaladja,kizlrolag az ezenfelt6teleknekmegfelel6kapcsolt
vdllalkozdsok
osszesitettkozvetitettszolgiiltat6sok
6rt6ke
osszeg6nek
kimutatasdra.
vSllalkozSsai
vonatkozSs6ban.
Tehdte n6gyzetbeazonv6llalkozdsnak
kellX-ettennie,
Az 5. solban kell feltuntetniaz 3. sor szerintiosszesitetteliib6 6s a 4. sor szerinti,oszamelymegfelelvalamennyi,
kdvetkez6
felt6telnek:
szesitettkozvetitettszolgiiltatitsok6rt6k6b6lazon rdforditdsr6szek
egyiittes osszegdt,
- a tiirsasdgi
ad6r6l6s osztal6kad6r6l
sz6lqt6rv6nyszerintikapcsoltv6llalkozdsnak
amelyekolyanterm6kek(5ruk),szolg6ltatesok
6rt6kesft6s6hez
kot6dnekamelyekutdn
m i n 6 s 0dl s
a sz6mvitel16l
sz6l6torv6nyszerintexportdrbev6telt
kellelsz6moln..
- a helyiipar0z6si
ad6alanya6s
A 6, sorbankellfeltuntetniaz 3. sorszerintielitbd6rt6k6b6lazonriiforditdsr6szt,
ame* azel5b66sakcizvetftettszolg6ltatiis6rtdk6nekegyuttesosszegemeghaladjaanett6
lyet az osszevont(csoportszintii)
ad6alap-meg6llitdsra
kotelezettv5llalkoz6ad6alany
6rbev6tel5070-5t6s
(tb-finansziroziisban
bdrmelyikekozfinanszirozott
r6szesiil6)gy6gyszer6rt6kesit6s6vel
- azad6alanyrendelkezik
azel6z6felt6telnek
megfelel6kapcsoltv5llalkoz;issal.
osszef0gg6sben
sz5molel.
Amennyiben e felt6telek mindegyiketeljesiil, akkor a toviibbiakban csaka Ill. pont
Az 7. sorbankellfeltontetnia 3.sorb6lazeldb6azonrdforditdsr6sz6t,
amelyetazelszSalatti sorokat kell kittilteni, ha egy vagy tiibb f€lt6tel nem teljesiil, akkor pedig
mol6hdzitev6kenys6get
v6gz6szervezet
a foldgdzpiaci
iigyle6svillamosenergia-piaci
pont
csaka ll.
alatti sorokat kell kitiilteni.
tek elszdmolSsa
6rdek6ben
v6siirolt6s tovdbb6rtdkesitett
foldg5z6s villamosenergia
A 2.6s a 3. sorbanazad626azonosit6sdhoz
szUks6ges
adatokatkellfeltUntetni.
kapcsdn
el6b6k6nt
sz6moltel.
(1.pontbanemliA 8. sorbankellfeltUntetni
azosszevont
ad6alap-szdmitdsra
kotelezett
ll, A Htv.39.5 (6) bekezd6s6nekhatiilya a16nem tartoz6 v6llalkoziiseset6nkitiiltett kapcsolt)v6llalkoz6sok
osszese16b6jiinak
6sosszeskozvetitettszolgi6ltatSsok
6'rt6ke
tend6 bevalliisi sorok
egyuttesosszeg6nek
azt a r6sz6t,amelya Htv. 39. S (4)-(5)bekezd6seszerintiszdmitds
eredm6nyek6nt
dllel6 (eza sziimadat
nemhaladhatja
meg az3.6sa 4. sorszerintiadat
Az l. sorbankellfeltiintetniazeladott6rukbeszerz6si
egyaittes6sszeg6t).
6rt6keosszeqer.
Az eliib6fogalmiita Htv.52.S-enak36.pontjahatiirozza
meg.Az eladott5rukbeszer- A 9. sol szolg6lannakkimutatesdra,
hogymekkoraaz az osszeg,
amellyelt6nylegesen
formdbaneladott
6ruk beszerz6si
6rt6kek6ntelszAmolt
konyvvite|t,va|amint-aszem6|yijovede|emad6r6|sz6|6torV6nyhat6lyaa|6tartoz6_ban)fe|tntetett6
p6nzforgalmi

sit6sek6rt6kek6nt,a Htv.52. S 37. pont szerintanyagk6lts6gk6nt,
levonhat6el6b66s kozvetftettszolgilltatiisok
a Htv. 52. S 40. pont
egyiittesosszeg6t.
5zerintkozVet[tettszo|g5ltat5sok6rt6kek6ntnett66rbeV6te|6tcsokkentette.A1l.sorbanke||rogziteniazad6a|anyvii||a|koz5siszint(a|apjnak6
A 2. sorbankellfelt0ntetnia kdzvetitettszolgeltatSsok
nemaz6ltaldnos
6rt6k6t.
szabdlyoknak
megfelel6en
a vi6llalkoz6s
nett6iirbev6tel
szintjenel66l16
A kozvetitettszolgSltatdsok
6rt6k6ne

nev6benv6s5ro|mego|yanszo|g6|tatiist,ame|yetharmadikszem6||ye|ir6sbankot6tttelosszege(1.sor)]hnyados6n6k6

KITOLTE5I
OTMUTAT6AZ,,F"JEtU BETETLAPHOZ
(ad626)
Haa v6llalkoz6
tobb onkormSnyzat
illet6kess6gi
terrilet6nv6gezelland6jellegfi
ipar(z6sitev6kenys{get,
azazsz6khelye
illet6kess6gi
szerintionkormdnyzat
ter0let6n
kivUl(m5s,ktil-vagybelfolditelepiil6sen)
van lega16bb
egytelephelye,
akkoraz,,F"jelii
betetlaootis ki kelltolteni.

lll. Megoszt6s
jelleg( reforditds
Haa szem6lyi
szerintiad6alap-megoszt5st
alkalmazza,
akkoraz 1.6s
2. sorokatkell kitdlteni.Amennyibenaz eszk6z6rt6k-ardnyos
megoszt6si
m6dszertalkalmazza,
rigy a 3. 6s a 4. sorokatkell kitolteni.Ha a v6llalkozds
a komplexmegoldasi
-4.
m6dszertalkalmazza,
abbanazesetbenaz 1 sorokmindegyik6t
ki kelltdlteni.
A betetlapot egyiitt kell kezelni a bevalliisif6lappal, ez6rt ki kell tiilteni a bet6tlap
2014. 6vt6l a vezet6kest6vkozl6sitev6kenys6getv6gz5 vSllalkozdsnak
a v5llalkozisi
fejr6sz6tis, toviibbii ezt az oldalt is (c6gszeriien)alii kell irni!
szint(ad6alap200lo-a
eset6ben
az 1. 6s2.sorokatvagya 3.6s4. sorokatvagy1-4. sorokat,mig a vSllalkozdsi
szintiiad6alap(fennmarad6)
800/o-a
eset6ben
a 1l.6s 12.sorokat
l. Ad6alany
kellkitoltenie.
Az ad6alanyazonositdsiira
szolgel6mez6,az ad6z6nev6t6sad6azonosit6sz6mSt(ma- 1. sor: ltt kellfeltilntetnia Htv.mell6klet6nek
1.1.pontjaalapjiinsz6mitott(vSllalkozds
gdnszem6ly
jel6t,szervezet
eset6nad6azonosit6
eset6nad6szdm6t)
kellfeltiintetni.
szintfi)szem6lyijellegr:1
rSforditds
osszeg6t,azazaszem6lyijelleg(
r6fordit6s
a16nySban
tort6n6ad6alap-megosztds
vetit6sialapjiit.
ll. Alkalmazott ad6alap-megoszttism6dszere
2. sor: Ebbena sorbankellszerepeltetni
jelleg0rdforditSssal
a szem6lyi
ardnyosmegItt kelljeldlniaz ad66vbenalkalmazott
m6dszert.
ad6alapmegosztdsi
A Htv.3. sziim( osztdsim6dszeralkalmazdsa
sordnaz adott (sz6khely,
telephelyszerinti)telepul6sen
jellem- felmeriilt(odajut6)szem6lyi
mell6klet6ben
szerepl6
megosztdsi
m6dszerek
jelleg( rdforditds
kozUla tev6kenys6gre
leginkdbb
6sszeg6t.
z6 m6dszeralapjiinlehetaz ad6alapotmegosztani.
Az adrialap-megosztSs
mridszere 3. sor: ltt kellfeltrintetnia Htv.mell6klet6nek
1.2.pontjaalapjiinszSmitotta sz6khely,
teh5t nem a viillalkoziis v.ilasztiis5nakfiiggv6nye! Tehdtaz 1. pont vagy a 2. pont
telephelyszerintitelep0l6srejut6 osszeseszkoz6rt6kosszeg6t,azazaz eszki)zar'nyos
vagya 3.pont mellettin6gyzetbe
lehetX-ettenni,felt6ve,hogyazad6alap-megoszt6sraad6alap-megosztSs
vetit6sialapjiit.
jellemz5,
aza leginkdbb
az a16bbikorlitok figyelembev6tel6vel:
4. sor:Ebbena sorbankellszerepeltetni
azadott (sz6khely,
telephelyszerinti)
telepUl6. Annakazad6z6nak,amelynekazad66vetmegel6z6ad66viad6alapja(id6arSnyosan)
senfelmerrilt(odajut6) eszkciz6rt6k
osszeg6t.
meghaladta
szolgSltato,
villamosenergia-,
a 100milli6Ft-ot,csak6skize6laga Htv.mell6klete
vagyfcildgiizkeres2.1pontjaszerinti 5. 5or: E sorbakell irni az egyetemes
(komplex)megosztSsi
r6sz6re
tort6n66rt6kesim6dot lehetalkalmazni.
Ez6rtezenad6z6csaka 3. pont mel- ked6eset6na villamosenergiavagyfoldgSzv69s6fogyaszt6k
t6s6b6lsz6rmaz6osszessz5mvitelitorv6nyszerintinett6 6rbev6tel6t,azazezenad6z6i
letti n6gyzetbetehet X-et,figyelembev6vea kOvetkez6
pontokbanfoglaltakatis.
. Abbanazesetben,
ha a v;illalkoz6
tev6kenys6g6re
a komplexmegosztiisi
m6d a leg- korbena megosztiisvetit6sialapj6t.
villamosenergiavagy
szolgdltat6,
inkiibbjellemz6,
vagyhaea a m6dszertkella vSllalkoz6nak
alkalmaznia,akkoraz,,F' 6. sor: Ebbena sorbankellfelttintetniaz egyetemes
fcildgSzkeresked6
eset6na villamosenergiavagyfoldgdzv6gs6fogyast6k r6sz6retorjel( lap lll.pont 1.,2.,3.,4.soraitegyar6nt
ki kellkitolteni.
ten6 6rtdkesit6s6b
6l sz6rmaz6,
azonkormdnyzat
illet6kess6gi
teriilet6rejut6,azaza tele. A Htv.mell6klet6nek
2.2pontj6banszerepl6
villamosenergiavagyfoldgdzegyeteptil6senl6v6v6gs6fogyaszt6kt6lsz|rmazo,szemvitelitdrv6nyszerintinett6 6rbev6telt.
mes szol96ltat6nak,
eloszt6ienged6lyesnek,
villamosenergia-keresked6nelc
fcild7. sor: ltt kellrogzitenia villamosenergia-eloszt6hSl6zati
enged6lyes
6sfoldgdzeloszt6i
gdzkeresked6nek
a 4. pontn6ll6v6n6gyzetbe
kelljeldlni,esetr-ikben
ugyaniscsakez enged6lyes
eset6nazdsszes
v6gs6fogyaszt6nak
tovdbbitottvillamosenergiavagyfolda m6dszer
alkalmazhat6.
Ekkorazegyetemes
szolgSltat6nak
6sazenergiakeresked6-gazmennyisdg6t,
vagyisebbenazad6z6ikdrbena megosztAs
vetft6sialapjiit.
jelii lap lll.pont 5.6s6. sorait,eloszt6ihiil6zatienged6lyesnek
nekaz,,F"
pedigaz,,F" 8. sor: Eza sorszolgdla villamosenergia-eloszt6h6l6zati
enged6lyes
6sfoldgSzeloszt6i
jelii lap lll.pont 7.6s8 soraitkellm6gkitolteni!
enged6lyes
eset6nazOnkormdnyzat
illet6kess6gi
toterrilet6nl6v6v6gs6fogyaszt6nak
. Az 6pit6iparitev6kenys6get
v6gz6v6llalkoz6(osszes6rbev6tel6neklegalSbb750lo-a v6bbitottvillamosenergiavagyfoldgSzmennyis6g6nek
feltiintet6s6re.
6pit6iparitev6kenys6gb6l
ered)donthet0gyis,hogynemazSlta15nos
szabSlyok
sze- 9. sor: Epit6iparitev6kenys6get
v6gz6eset6n- ha a rd vonatkoz6specifikusmegosztdsi
- ebbena sorbana v6llalkoz6s
rintosztjamegazad6teUes
alapj6t,
hanema Htv.mell6klete
2.3pontjaszerinti
specifi- m6dotvSlasztja
eg6sz6nek
szintj6nk6pz6d4az6pit6ipari
kusmegosztasi
(6pit6ipari
m6dalapj6n.
Ezadont6silehet6s6g
annakaz
6pit6ipari
tev6kenys6get teljesitm6ny
tevdkenys6gb6l
ered6nett6;irbev6tel,
valamintazad66vutols6
v6gz6nekis
nyitvadll,melynekad66vet
osszefUgg6sben
megel6z6
ad66vi6rbev6tele
a 100milli6forin- napjdnfenniill6,6pit6iparitev6kenys6ggel
k6szletrevett befejezetlen
tot meghaladja.
6rt6k6nekegyiittesosszege)
6rt6k6tkellfeltr.intetni.
llyenir5nyfdont6seset6naz5.pontmellettin6gyzetbe
kellX-etirni. termel6s,f6lk6szterm6k,k6szterm6k
v6gz6neka 9.sorbanjeloltosszegb6l
EmegoslSsim6desetdna sz6khely
valaminta Htv.52.S31. ponta)alpontja I 0. sor:Ebbea sorbaaz6pit6iparitev6kenys6get
szerinti,
jut.
szerintitelephelyekszerintitelepul6sekre
az ad6alap5070-dt
a hagyomenyos
m6- azta r6sztkellbeirni,amelyikazadotttelepUl6sre
dokonkell megosztani,
az ad6alapm6sik500/o-5t
viszontaz 6pit6ipariteljesitm6ny l l. sor: A vezet6kn6lkrllit6vkozl6sitevdkenys6getv1gzSv6llalkoz6eset6naz ut6lag
- ad66vels6napjdn6rv6nyes
- sz6m6t
ig6nybevev6el6fizet6k
ar5nydban
azontelepril6sek
kozdtt,melyekaz6rtv6ltaktelephelly6,
mertazott foly- fizetettdif szolg6ltatdst
tatott 6pit6iparitev6kenys6g
id6tartama
azad66venbel0la 180 napotmeghaladta. kellebbea sorbabeirni.
Ekkor- a sz6khely
6sa klasszikus
telephelyek
szerintiteleptil6sek
eset6n- az,,F"jehi 12. sor: A 1'1.sorbanfeltuntetettel6fizet6szdmb6lebbea sorbanazoknakaz el6fizecimijkaz ad66vels6napj5naz adott
laplll.pont 1.6s2.vagy3.6s4.vagy1.,2.,3.,4.soraitkellkitolteni,az6pit6iparitev6- t6kneka sz6mdtkell beirni,akikneka szlmlezesi
taliilhat6.
kenys6g
id6tartamamiatttelephelly6
v6l6telepUl6sek
eset6npedigaz,,F"jel0
lap lll. telep0l6sen
13. sor: A vezet6kestivk6zl6siszolgSltatdst
ponta 9.6s 10.soraitkellm6g kitolteni!
ny(jt6 eset6naz ad66vels6napj5nszolgSF
. A vezet6kn6lkiilitdvkozl6si
cimealapjSnazonositott
szolgiiltatiisi
helyek(azosszes
tev6kenys6get
v6gz6vdllalkoz6nak
a 2014.6vt61
kezd6- tat6stig6nybevev6ksz5ml5z6si
hely)szdmdtkellitt feltiintetni(haazad626egycimentobb vezet6kes
szold6en az ad66viaz ad6alap21o/o-et
a sz6khelye
6s - Htv.52.S 31. pont a) alpontja szolgiiltat6si
helynekmin6sUl).
szerinti- telephelye(i)
telep0l6sek
kozdttkellmegosztania,
m69pediga Htv.mell6k- g6ltatdstis nyfjt, akkoris csakegyszolgiiltatiisi
14.sor:A 13.sorbanszerepl6
szolgSltatitsihely-sz6mb6l
a vezet6kes
szolgiiltat6st
i96nyjelleg( riifordit6s
leteszerintiszem6lyi
ariiny6ban
[1.1.],eszkoz6rt6k-arSnyosan
[1.2.]
cfmealapj6nazad66vels6napj6nazadotttelep0l6sen
l6v6szol95lvagykomplex[2.1.]megoszt6si
m6dszeral.kalmaz5sdval.
Mig azad6alap(fennmara- be vev6sz6ml5zdsi
tat6sihelyeksz6miitkellmegadn..
d6) 8070-iittoviibbrais a 20l4.6v el6tti szabdlyszerint,azazaz <jsszes
el6fizet6je6s
I 5. sor: Ezta sortannaka vezet6kes
tiivkozl6si
szolgiiltat6nak
kellkitolteni,amelyikvetelepUl6sen
l6v6el6fizet6k
ardnydban
kellmegosztania.
Ezenv5llalkoz6
lap
az,,F"jel(
zet6kn6lkrilitdvk6zl6si
szolgdltatiist
is nyfjt, de a vezet6kn6lkulitdvkozl6si
tev6kenyll. pont 1.,2.vagy3.sorn5l6sa 6.sorniilteszX-et.Ekkoraz,,F"jel(laplll.pont 1.,2.,3.
s6gb6lsz6rmaz6nett6 6rbev6teleazOsszes
iirbevdtel75olo-5t
nem 6ri el. ltt kellszerepeF
4.
6s sorait11.6s 12. soraitkellkitdlteni!
tetnieazut6lagfizetettdi0 vezet6kn6lktilitdvkdzl6si
szolg6ltatest
azad66vels6napjdn
. A vezet6kestdvkozl6siszolgdltatdstnyijt6 viillalkoz6eset6ncsaka Htv. mell6klete
i96nybevev6osszesel6fizet6szSmdt.
2-4.2ponljaszerintimegosztdsi
m6d alkalmazhat6.
Ez6rtezenad6z6csake helyre 16. sor. A 15.sorbanszerepl6szdmadatb6l
azt az el6fizet6szimot
kell itt feltuntetni,
tehetX-et.Ekkoraz,,F"jelfi
laplll.pont 13.6s14.soraitkellkitolteni!Haviszonta veze- amelyik- azel6fizet6sz6mldz5si
jut
cimealapj5n- azadotttelepill6sre
t6kest6vkozl6si
szolgSltatdst
nyfjt6 vezet6kn6lkUlitdvkozl6si
szolgdltatiist
is nytjt,
akkoraz,,F"jelii
lap lll.sor15.6s I 6.soraitis ki kelltolteni.
KITOLTESI
UTMUTAT6A,,G"JELOBETETTAPHOZ
A,,G"jel( lapon a tflfizet6sekr6l 6s a fenniill6 koztartoziisokr6lkell nyilatkozniaz ad6z6knak.
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 kizii16lagabban az esetben kell kit6lteni az ad6z6nak,hal0lfizet6se
vagy fenndl16koztartoz6savan.
ll. Nyilatkozat
Itt kell nyilatkozni az ad6z6nak a t0lfizet6scisszeg6r5l- ha a f6lap 17. sordban szereplS
ad6 osszege (nyilviintartdsaszerint) meghaladja a 2014.6vben kezd6dott ad66vre kordbban megfizetett ad6el6leg 6s ad6el6leg-kieg6szit6sosszeg6t-, a t(lfizet6s elszdmo15s616l
az egyes pontok melletti n6gyzetbe val6 jelol6ssel.

A t0lfizet6sosszegefelhaszn6lhat6
a k6s6bbesed6kesipar(z6siad6fizet6sre,
mdsad6ban vagy mds ad6hat6siign5l
fenniill6koztartozds
kiegyenlitds6re,
illet6legaz ad6z6
kerhetia ttlfizet6svisszatdriteset
is.
Az ad6hat6siig
a t(lfizet6sosszeg6t
csakakkort6rithetivissza,
ha az ad6z6naknincsaz
ad6hat6segnSl
nyilvdntartott
ad6km6djSrabehajtand6
koztartozasa.
Rendelkez6s
hi6ny6ban
az ad6hat6sdg
a tilfizet6sosszeg6t
a kds6bbesed6kes
ad6tar
toz6sraszdmolja
el.
lll. M5s ad6nemben, adrihat6siign6l nyilviintartott lejiirt esed6kess6gfikiiztartozf sra 6tvezetend6iisszegek
Ebbena pontbankellnyilatkozni
a miisad6hat6siign6l
nyilviintartott
koztartozes
ossze9616l,megjel6lvea koztartoz6stnyilviintart6szervet,a kiiztartoz6sfajtiijdt,6sszeg6t6s
azta bankszdmlaszdmot,
ahovda koztartozdst
eredetileg
kellettvolnamegfizetni.

KITOLTESI
OTMUTATO
A,,H" JELgBETETLAPHoz
p6t16kbeval16sdra
A,,H"jel(lapazonellen6rz6si
szolgiil.
A bet6tlapot egyiitt kell kezelnia bevalliisif6lappal, ez6rt ki kell tiilteni a bet6tlap
fejr6sz6t is, tovSbbii ezt az oldalt is (c6gszeriien)ala kell irni!

A,,H"jeliibet6tlapotmindenolyanesetbenki kelltoltenieazad6z6nak,
amikor- azad6ziis rendj6r6lsz6l6torv6nyalapjiln- kor6bbanmegdllapitott
6s bevallottad6alapjdt,
- akdrterh6re,akdrjaviira- helyesbiti.
ad6jiitut6lagonellen6rz6ssel
Abbanazesetben,
ha a helyesbit6s
az ad6zojav6raszolg6l,
akkor6rtelemszer(en
a nyomtatvdnyutols6k6t
-,,a2
rovatdban
p6tl6kalapja'iilletveaz onellen6rz6si
p6tl6kosszege"
clnellen6rz6si
nemszereoeltet
adatot.

