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2014. ad,66vben alaz iinkorminyzat illet6kess6gi teriilet6n folytatott
tev6kenys6g utini ad6kiitelezetts6gr6l

(Benyrijtand6 a sz6khely, telephely fekv6se szerinti telepiil6si iinkormiinyzat, f6virosban a f6virosi
iinkormdnyzat ad6hat6sdgihoz.)

I. Ad6alany

1. Ad6alany c6gneve:

2. Ad6sz6ma,[-[[[n-[l-l I t[

3. Sz6khelye v6ros/kozs69

koztertilet kozteri.ilet jellege - hsz. - 6p. -lh. - em. - ajt6

4. Bevall6st kitolt6 neve: telefonszdma/e-mail cime:

II. Ad6el6leg-kieg6szitds bevalldsa
Az onkormilnyzatot megillet6, az ad66v utols6 h6napjdnak
20. napjSig fi zetend6 ad6el6leg-kiegdszitds: mmmm[T_I,(r,)
III. Felel6ss6gem tudatfban kijelentem, hogy a bevalllsban kiiziilt adatok a val6s6gnak megfelelnek.

helys69

l. A jelen ad6bevalliist ellenjegyzem:

az ad6z6 vagy k6pvisekij e (meghatalmazottj a)
al6ir6sa

EV h6 nap

2. Ad6tandcsad6, ad6szakdrt6 vagy okleveles ad6szakdrt6 neve:

felolje X-szel, ha az ad6hat6sdghoz bejelentett, a bevallds al6irdsdra

jogosult 6lland6 meghatalmazofl L-J

Jeldlje X-szel, ha meghatalmazott 6s meghatalmazdsdt csatolta: L-l

Jel<ilje X-szel, ha az alirir6 az ad6hat6s6ghoz bejelentett pdnziigyi

TI
k6pvisel6: L-J

3. Ad6azonosit6 szdma:

4. Bizonftvdny/igazolvilny sz6ma:
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Az ad,6zis rendjdr6l sz6l6 2003. 6vi XCII. torv6ny (Art.) 2. szrimri
mell€klet IIlAl2lc) pontja szerint a tdrsas6giad6-el6legnek az adodvi
viirhat6 fizetend6 ad6 <isszegdre tortdn6 kiegdszitdsdre kotelezett viil-
Ialkoz6nak a helyi ipariizdsi ad6el6leget a vrlrhat6 dves fizetend<i ad6
osszeg6re az ad6dv utols6 h6napj6nak 20. napj6ig kell kiegdszitenie.

A t6rsasilgi ad6r6l 6s osztal6kad6r6l sz6l6 1996. 6vi LXXXL T<irvdny
(Tao. tv.) 26. S-rinak (t0) bekezddse szerint a kett6s krin)'witelt vezet6
belftjldi illet6s6gii ad6z6nak 6s a kiilfoldi v6llalkoz6nak az ad6el6leget
az ad66vben az adodvi viirhat6 fizetend<i ad6 osszeg6re ki kell eg6szi-
tenie. E rendelkezds nem vonatkozik arra az adoz6ra, amelynek az
ad66vet megelciz<i ad66vben az dves szinten szdmitott 6rbev6tele nem
haladta meg a 100 M Ft-ot.

Az iddzett jogszabrilyhelyek cisszevetdsdb6l kovetkez6en, a 20 14. dvben
kezd6dti ad66v utols6 h6napjrinak 20. napjltig az a villalkoz6 koteles
a helyi ipar iiz|si ad6ban az ad6 el6leg- r |szlet ( ek) et kiegdsziteni, amely
kettcis konpvitelt vezet €s az ad66vet megel6z6 (2013. 6vben kezd6-
dri) ad66vben az drbevdtele a 100 M Ft-ot meghaladta. Az ipartiz6si
ad6el6leg-kieg6szitdsi kotelezetts6g a Htv. 52. S 26. pontj6nak c)-d)
alpontjaiban meghatdrozott viillalkoz6kra korlitoz6dik. Az ad6el6leg-
kiegdszitdsi kitelezetts1g (az tn. feltoltdsi kdtelezettsdg) a bevallis be-
nyrijt5srlt, illetve az el6legkiegdszitds <isszegdnek megfizetdsdt egyar6nt
jelenti.

Ad6el1leg-kiegdszitdsre nem kiitelezett iparilzdsi ad6alanyok

A fenti jogszab6lyhelyekb6l ugyanakkor - indirekt m6don - az is k<i-
vetkezik, hogy
- az egyszertisitett viillalkoz6i ad6r6l szolo 2002.6vi XLIII. torv6ny

hatrilya al6 (akrlr kett6s konywitel vezet6s6re kotelezett) tartoz6
ad6alanyt,

- a szemdlyi j<ivedelemad6r6l sz6l6 2005. dvi CXVIII. torvdny hatrllya
al6 tartozo ad6alanyt, tov6bbrl

- az adodvet megel6z6 6vben 100 M Ft drbev6telt meg nem halad6
nett6 drbevdtellel rendelkezci Tao-alanyt

az iparuzdsi ad6ban feltbltdsi kdtelezettsdg nem terheli.

Nem terheli tovribbd ipar(izdsi ad6elcileg-kieg6szit€si kotelezetts69 az
el6t6rsas6gi formilban mrik<id6, illetve jogelcid ndlkiil kezd<i vrlllalko-
z6t, felt6ve, hogy a Htv. 41. S (4) bekezddse alapjrln ad6elcileget sem
rillapitott meg az el6legfizet6si id6szakra.

Az el6legkiegdszitdsi kiitelezett sdg b evall1sa

Az Art. 32. S ( I ) bekezddsdnek miisodik mondata szerint az adoz6nak
a helyi ipanizdsi ad6el6leg-kieg6szites osszeg6r6l az onkormdnyzati
adohat6sig 6lta1 rendszeresitett nyomtatvinyon az ad66v utols6 h6-
napjiinak 20. napj|ig kell bevall6st benyijtania. Ezen jogszabrilyhely
tartalma ds idtibeli hat6lya ertelmdben a naptdrri d,'wel azonos iizleti
dvet vdlaszto. s el<llee kieseszit6sre k6telezett ad6z6nak a 2014. 6vben
kezd6d6 ad66v utols6 h6napj6nak 20. napjriig az ad6el<ileg-kieg6szitds
osszegdt be kell vallania.Ezzel egyidejijleg a kiegdszitendri ad6el6leget
- az Art. 2. szAmi melldklete lll Alz.lc) pontja alapjdn - meg is kell
fizetnie.

Az,,ad6elcileg-kiegdszitds osszegdnek' bevallisi kotelezetts6ge alap6r-
telmez6sben azt is jelenti, hogy a Tao. tv. 26. S ( l0) bekezd6se szerinti
feltdtelnek megfelel6 valamennyi ad6z6nak az ipariizlsi ad6ban a fel-
toltdsi kotelezettsdg 16szelem6t jelent6 bevall6st akkor is kell benyrijta-
nia, ha az el6legkieg6szitds <isszege konkr6t esetben 0 Ft. Az Art. beval-
liisra vonatkoz6 dltal6nos (,,6ves" ad6, ad6el6leg) szabdlyaihoz k6pest
ugyanis az ad6el6leg-kiegdszit€s <isszeg6nek bevall6s6ra vonatkoz6
normaszoveg nem tartalmaz elt6r6 szabdlyozrist.

Az el6leg-kiegeszit6s16l sz616 bevall6si nyomtatvdnlt ahhoz az rinkor-
m{nyzati ad6hat6srighoz kell benyrijtani, ahol az adozotaz adoelcileg-
fizetdsi kotelezettsdg terheli (ahov6 vallott vagy vallania kellett elci-
leget), azaz, ahol fenniillt rilland6 jellegii ipariizesi ad6kotelezettsdge
(ahol sz6khelye vagy Htv. szerinti telephelye tai6lhat6).

A napt6ri 6rt6l elt6r6 iizleti 6vet vrilaszt6 ad6z6 feltoltdsi kdtelezett-
sdgdre az Art. 6. szdmri melldklet6nek felvezetri szrivege, valamint a
3/b) pontja 6s a 4/b) pontja tartalmaz ktilon - napt6ri 6ves ad6z6ra
vonatkoz6 szab|\yozis tartalmdval egydbkdnt azonos - szab6lyozdst.
Az elsci jogszabdlyhely 6rtelmdben a feltoltesi kotelezettsdg az izleti 6v
els6 napjiin hat6lyos szabrllyok szerint teljesitend6, mig az ut6bbi k6t
jogszabdlyhely alapj6n a trirsasiigiad6-el6leg kieg6szitds6re kotelezett
v6llalkozonak a helyi ipariiz6si ad6el6leget a viirhat6 6ves fizetendcj
ad6 osszegdre az adoev utols6 h6napjrinak 20. napjriig kell bevallania
6s megfizetnie.

A BEVALLASI NYOMTATVANY EGYES SORAI

I. Ad6alany

E pont l-3. pontjai az ad6z6 azonositisira szolgdlnak, a 4. sor pe-
dig a bevall6s kitblt6jdnek nevdt 6s el6rhet6sdgdt tartalmazza.

II. Az ad6el6leg-kieg6szit6s tisszege

Az ad6el6leg-kieg6szit6sre kiitelezett ad6z6nak az ad66v utols6 h6-
napj6nak 20. napj6ig a m6r megfizetett ad6el6leget ki kell eg6szi-
tenie az ad66vi v6rhat6 ad6 iisszegdnek legaldbb 90o/o-6ig. Az ad6-
el6leg-kiegdszitds iisszeg6t itt kell feltiintetni. Ha az el6legek 6s az
el6legkieg6szit6s egyiittes iisszege nem 6ri el a v6gleges (a kiivetkez6
6vben bevallott) ad6 iisszegdnek legakibb 9lo/o-6t, akkor a kiiliin-
biizet utin az ad6z6nak 20o/o-os m6rt6kii mulaszt6si birs6got kell
fizetnie.

III. Al6ir6sok, ellenjegyz6s, meghatalmazis

E pontban kell c6gszerrien al6irni a bevalldst. E pont szolgill arra, hogy
a bevall6st ad6tandcsado, ad6szakdrt6 ellenjegyezze. Az egyes sorok-
ndl azt is jelolni kell, ha az alAir6 nem az ad6z6 k€pviselet6re jogosult
szemdly, hanem az ad6hat6srighoz bejelentett meghatalmazott, pdnz-
tigyi k6pvisel6.


