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 Érvényes: 2018. január 01-től. Nytsz.: Pü/Adó/6/2018. 

TAPOLCAI KÖZÖS 

ÖNKO RMÁNYZATI HIVATAL 

PÉNZÜGYI IRODA – ADÓCSOPORT 

8300 Tapolca, Hősök tere 15. 

Tel.:87/511-159; Fax:87/511-164 

E-mail: adocsoport@tapolca.hu 

Az Adóhatóság tölti ki! 

Benyújtás, postára adás napja:    

Azonosító száma:     __________________ 

Tapolca Gyulakeszi Raposka    átvevő aláírása 

  HELYI IPARŰZÉSI ADÓBEVALLÁS 

20. adóévről Tapolca Gyulakeszi Raposka település önkormányzatának illetékességi 

területén folytatott állandó jellegű iparűzési tevékenység utáni adókötelezettségről 

  I. Bevallás jellege  

 1. Éves bevallás   2. Záró bevallás 

 3. Előtársasági bevallás  4. Naptári évtől eltérő üzleti évet választó adózó bevallása 

 5. Évközben kezdő adózó bevallása 

 6. Naptári évtől eltérő üzleti évet választó adózó áttérésének évéről készült évközi bevallása 

 7. A személyi jövedelemadóról szóló törvény szerinti mezőgazdasági őstermelő bevallása 

 8. A Htv. 41. § (8) bek. alapján, közös őstermelői igazolványban adószámmal rendelkező őstermelő (adózó) bev.   

 9. A Htv. 37. § (3) bekezdése alapján állandó jellegű iparűzési tevékenységgé váló tev. után benyújtott bevallás 

 10. A kisadózó vállalkozás tételes adójának alanyaként benyújtott bevallás 

 11. A Htv. 39/E. § szerint mentes adóalany bevallása 

 12. A Htv. 39/F. § szerint mentes adóalany bevallása

 13. Önellenőrzés

 
II. Bevallott időszak:  év hó naptól    év hó napig 

 
III. A záró bevallás benyújtásának oka 

 1. Felszámolás    9. Székhely áthelyezése 

2. Végelszámolás  10. Telephely megszüntetése 

3. Kényszertörlés   11. EVA alanyiság megszűnése 

 4. Adószám megszüntetése  12. EV-i tevékenység szüneteltetése 

 5. Átalakulás, egyesülés, szétválás  13. KATA-ban az adóalanyiság év közben való keletkezése 

 6. A tevékenység saját elhatározásból történő 

megszüntetése 

 14. KIVA-ban az adóalanyiság megszűnése 

 7. Hatósági megszüntetés  15. A települési önkormányzat adórendeletének hatályon 

kívül helyezése

 8. Előtársaságként működő társaság cégbejegyzés 

iránti kérelmét elutasították vagy visszavonta

 16. Egyéb:_______________________________________

 
IV. Bevallásban szereplő betétlapok:  A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K 

 
V. Adóalany 

1. Neve, cégneve: ______________________________________________________________________________  

2. Születési helye:  ___________________________________ város/község, ideje:  év  hó  nap 

3. Anyja születési családi és utóneve:  ______________________________________________________________  

4. Adószáma:     - - Adóazonosító jele:  

5. Pénzintézeti számlaszáma: - -  

6. Székhelye, lakóhelye:  __________________________________________________város, község 

__________________________________ közterület neve, jellege__________hsz._______em.____ajtó 

7. Bevallást kitöltő neve: ____________________________________________ telefonszáma:  



2 

 

VI. Az adó alapjának egyszerűsített meghatározási módját választók nyilatkozata 

  Az adóévre az adóalap egyszerűsített megállapítási módját választom. (Részletezése a „K” jelű betétlapon található.) 

a) Szja tv. szerinti átalányadózóként  

b) egyszerűsített vállalkozói adó (EVA) alanyaként  

 c) a 8 millió forintot meg nem haladó nettó árbevételű vállalkozóként  

d) kisvállalati adó (KIVA) alanyaként 

e) kisadózó vállalkozás tételes adójának (KATA) alanyaként

 
VII. Az adó kiszámítása Ft 

  1. A Htv. szerinti - vállalkozási szintű - éves nettó árbevétel  

(Részletezése „A” jelű betétlapon található.) 
 

  2. Eladott áruk beszerzési értéke, közvetített szolgáltatások értékének 

figyelembe vehető ( a Htv. 39. § (6) bekezdésének hatálya alá nem 

tartozó adóalany esetén: „ E” lap  II/7.sor) együttes összege  

  3. Az alvállalkozói teljesítmények értéke  

  4. Anyagköltség  

  5. Alapkutatás, alkalmazott kutatás, kísérleti fejlesztés adóévben 

elszámolt közvetlen költsége 


  6. Htv. szerinti - vállalkozási szintű - adóalap [1-(2+3+4+5)] v. a Htv. 

39. § (6), (10) alkalmazása esetén: ”E” lap III./11. sor 
 

  7. Szokásos piaci árra való kiegészítés miatti korrekció (+,-)* 

 
 

  8. Az IFRS-t alkalmazó vállalkozóknál az áttérési különbözet összege 

(+,-)* (Részletezése az „I” jelű betétlapon található.) 

 

 

  9. Az IFRS-t alkalmazó vállalkozóknál számviteli önellenőrzési 

különbözet (+,-)* 

 

 

10. A foglalkoztatás növeléséhez kapcsolódó adóalap-mentesség  

11. A foglalkoztatás csökkentéséhez kapcsolódó adóalap-növekmény  

12. Mentességekkel korrigált Htv. szerinti -vállalkozási szintű -

adóalap (6+7+8-9-10+11) 
 

13. Az önkormányzat illetékességi területére jutó - települési szintű -

adóalap (Részletezése az „F” jelű betétlapon található!) 


14. Adómentes adóalap önk.-i döntés alapján [Htv. 39/C. § (2) bek.-e]  

15. Adómentes adóalap önk.-i döntés alapján [Htv. 39/C. § (4) bek.-e] 

16. Adóköteles adóalap önkormányzati döntés alapján (13-14-15)  

17. Adóalapra jutó iparűzési adó összege (16 x Tapolca 2 %; 

Gyulakeszi 1%; Raposka 2%) 
 

18. Önkormányzati döntés szerinti adókedvezmény [Htv. 39/C. § (2)bek]  

19. Önkormányzati döntés szerinti adókedvezmény [Htv. 39/C. § (4)bek]  

20. Az ideiglenes jellegű iparűzési tevékenység után az adóévben 

megfizetett és az önkormányzatnál levonható adóátalány összege 

 [Htv. 40/A. § (1) bekezdés a) pontja szerint] 

 

21. A költségként az adóévben elszámolt belföldi útdíj 7,5%-ának 

településre jutó összege [Htv. 40/A. § (1) bekezdés b) pont] 


22. A költségként az adóévben elszámolt külföldi útdíj 7,5%-ának 

településre jutó összege [Htv. 40/A. § (1) bekezdés b) pont] 


23. A költségként az adóévben elszámolt (út)használati díj 7,5%-ának 

településre jutó összege [Htv. 40/A. § (1) bekezdés b) pont] 

24. Az önkormányzati döntés szerint a vállalkozó az adóévben elszámolt 

alapkutatás, alkalmazott kutatás v. kísérleti fejlesztés közvetlen 

költsége 10 %-nak településre jutó hányada [Htv. 40/A. § (3) bek.] 

25. Iparűzési adófizetési kötelezettség [17-(18+19+20+21+22+23+24)] 

 (Az adó összegét 100 Ft-ra kerekítve kell megfizetni!)  
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!  1. Adóelőlegre befizetett összeg 

 2. Feltöltési kötelezettség címén befizetett összeg  
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 3. Még fizetendő adó [24-(1+2)] > 0 

 4. Adótúlfizetés összege [24-(1+2)] < 0   

26. Az önkormányzatra jutó adóátalány összege  

27. Külföldön létesített telephelyen végzett tevékenységre jutó adóalap 

mentessége 
 

28. Az adóévben megfizetett útdíj 7,5%-a 

29. A foglalkoztatás növeléshez kapcsolódó létszámnövekmény (főben 

kifejezett adat) 
 

* negatív érték esetén az előjelet a számadat előtt kell feltüntetni 

VIII. Adóelőleg bevallása  

1. Előlegfizetési időszak:  év  hó  naptól           év  hó  napig (Általános rendelkezés 

szerint: a bevallás-benyújtás esedékességét követő második naptári hónap első napjával kezdődő 12 hónapos időszak.)    év hó napig 

Esedékesség Összeg (Ft) 

2. Első előlegrészlet az előlegfizetési időszakban 

(Általános rendelkezés szerint: szeptember 15-éig fizetendő.) 
 

3. Második előlegrészlet az előlegfizetési időszakban 

(Általános rendelkezés szerint: március 15-éig fizetendő.) 
 

IX. Nyilatkozat 

Társasági adóelőlegnek az adóévi várható fizetendő adó összegére történő kiegészítésre kötelezett:  igen  nem

 
Figyelem! 

Az adótúlfizetés részleges vagy teljes kiutalására csak a nemleges adó- és köztartozás megjelölése 

esetén van lehetőség a „G” jelű betétlap részletes kitöltésével! 

Az önkormányzati adóhatóság az adókötelezettség ellenőrzése érdekében a bevalláshoz további részletező 

táblázatokat (adatsorokat) rendszeresíthet. Ebben az esetben ezen táblázatok (adatsorok) kitöltése is 

kötelező! A bevallás aláírás nélkül érvénytelen, a pótlapokat kitöltésük esetén szintén alá kell írni. 

 

„A” jelű betétlap 

20. adóévről az önkormányzat illetékességi területén  

folytatott állandó jellegű iparűzési tevékenység utáni adókötelezettségről szóló 

helyi iparűzési adóbevalláshoz 

 
Vállalkozók nettó árbevételének a kiszámítása 

 
I. Adóalany 

1. Neve (cégneve):  _____________________________________________________________ 

2. Adószáma:  - -  

X. Felelősségem tudatában kijelentem, hogy a bevallásban közölt adatok a valóságnak megfelelnek. 

_______________________ ,  év  hó  nap       ______________________________________________________ 

helység az adózó vagy képviselője (meghatalmazottja) aláírása

1. A jelen adóbevallást ellenjegyzem: 

___________________________________________________ 

2. Adótanácsadó, adószakértő vagy okleveles adószakértő neve: 

___________________________________________________ 

 

3. Adóazonosító száma: - -  

4. Bizonyítvány/igazolvány száma:_______________________ 

 

5. Jelölje X-szel:  

5.1. ha az adóhatósághoz bejelentett, a 

bevallás aláírására jogosult állandó 

meghatalmazott  

5.2. ha meghatalmazott és a 

meghatalmazását csatolta   

5.3. ha az aláíró az adóhatósághoz 

bejelentett, pénzügyi képviselő   
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II. Nettó árbevétel Ft 

1. A Htv. szerinti - vállalkozási szintű - éves nettó árbevétel  

(2-3-4-5-6) 
 

2. A számviteli tv., Szja. tv. hatálya alá tartozó vállalkozó 

kompenzációs felárral növelt ellenérték szerinti nettó árbevétel 
 

3. Jogdíjbevétel  

4. Egyéb szolgáltatások értékeként, ill. egyéb ráfordítások között 

kimutatott jövedéki adó összege 
 

5. Egyéb ráfordítások között kimutatott regisztrációs adó, energia adó, 

az alkoholos italok utáni népegészségügyi termékadó összege. 
 

 5.1. Az 5. sorból regisztrációs adó 

 5.2. Az 5. sorból energia adó 

 5.3. Az 5. sorból az alkoholos italok utáni népegészségügyi terméka. 

6. Felszolgálási díj árbevétele  

III. Felelősségem tudatában kijelentem, hogy a bevallásban közölt adatok a valóságnak megfelelnek. 

_______________________,  év  hó  nap        ___________________________________________________ 

helység az adózó vagy képviselője (meghatalmazottja) aláírása

 

„E” jelű betétlap 

20. adóévről az önkormányzat illetékességi területén 

folytatott állandó jellegű iparűzési tevékenység utáni adókötelezettségről szóló 

helyi iparűzési adóbevalláshoz 

 
Az eladott áruk beszerzési értékének és a közvetített szolgáltatások értékének figyelembe vehető 

együttes összege, kapcsolt vállalkozás adóalapja 

  
I. Adóalany (a Htv. 39. § (6) bekezdése szerinti kapcsolt vállalkozás tagja ) 

1. Neve (cégneve):_____________________________________________________________ 
 2. Adószáma: - -  

 II. A Htv. 39. § (6) bekezdésének hatálya alá nem tartozó vállalkozás             Ft 
 1. Eladott áruk beszerzési értéke (elábé) összesen  

2. Közvetített szolgáltatások értéke összesen   

3. Az 1. és 2. sorból a Htv. 39. § (7) bek. szerinti export árbevételhez 

kapcsolódó elábé és közvetített szolgáltatások értéke. (500 M Ft-ot  

meg nem haladó nettó árbevételű vállalkozónak nem kell kitölteni!) 

 

4. Az 1. sorból a Htv. 39. § (7) bek. szerinti közfinanszírozásban 

részesülő gyógyszerek értékesítéséhez kapcsolódó elábé, vagy 

dohány kiskereskedelmi-ellátónál a dohány bekerülési értéke. (500 

M Ft-ot meg nem haladó nettó árbevételű vállalkozónak nem kell 

kitölteni!) 

 

5. Az 1. sorból a Htv. 39. § (7) bek. szerinti földgázpiaci és 

villamosenergia piaci ügyletek elszámolása érdekében vásárolt és 

továbbértékesített, a Sztv. szóló törvény szerinti eladott áruk 

beszerzési értékeként elszámolt földgáz és villamosenergia 

beszerzési értéke (500 M Ft-ot  meg nem haladó nettó árbevételű 

vállalkozónak nem kell kitölteni!) 

 

6. A Htv. 39. § (4)-(5) bek. alapján (sávosan) megállapított, 

levonható elábé és közvetített szolgáltatások értéke együttes összege 

(500 M Ft-ot  meg nem haladó nettó árbevételű vállalkozónak nem 

kell kitölteni!) 

 

7. Figyelembe vehető elábé és a közvetített szolgáltatások értékének 

együttes összege legfeljebb 500 M Ft nettó árbevételű adózó esetén: 

(1+2), 500 M Ft feletti nettó árbevételű adózó esetén (3+4+5+6) 

 

  III. A Htv. 39. § (6), (10) bekezdésének hatálya alá tartozó kapcsolt vállalkozásnak kell kitölteni! Ft
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1. A kapcsolt vállalkozás adóalanyok összes nettó árbevétele  

2. Kapcsolt vállalkozás adóalanyok által figyelembe vehető összes 

anyagköltség, alvállalkozói teljesítések értéke, alapkutatás, 

alkalmazott kutatás, kísérleti fejlesztés adóévben elszámolt  

közvetlen költsége  

 

3. Kapcsolt vállalkozás adóalanyok összes eladott áruk beszerzési 

értéke 
 

4. Kapcsolt vállalkozás adóalanyok összes közv szolgáltatások értéke  

5. A 3. és 4. sorból a Htv. 39. § (7) bek. szerinti export árbevételhez 

kapcsolódó összes elábé és közvetített szolgáltatások értéke 
 

6. A 3. sorból a Htv. 39. § (7) bek. szerinti közfinanszírozásban 

részesülő gyógyszerek értékesítéséhez kapcsolódó elábé, vagy 

dohány kiskereskedelmi-ellátónál a dohány bekerülési értéke. 

 

7. A 3. sorból a Htv. 39. § (7) bekezdése szerinti földgázpiaci és 

villamosenergia piaci ügyletek elszámolása érdekében vásárolt és 

tovább értékesített, a Szvt. szerinti eladott áruk beszerzési értékeként 

elszámolt földgáz és villamosenergia  beszerzési értéke 

8. A kapcsolt vállalkozásoknál a Htv. 39. § (4)-(5) bek. alapján 

(sávosan) megállapított, levonható elábé és közvetített szolgáltatások 

értéke együttes összege 

 

9. Kapcsolt vállalkozás tagjai által összesen figyelembe vehető 

eladott áruk beszerzési értékének  és a közvetített szolgáltatások 

értékének együttes összege(5+6+7+8) 

 

10. Kapcsolt vállalkozások összesített pozitív előjelű különbözet 

(adóalap) (1-2-9) 

11. Az adóalanyra jutó vállalkozási szintű adóalap 

[„E” jelű betétlap III.10. sor x (”A” v. „B” v. „C” v. „D” betétlap 

II/1. sor) / (III.1. sor)] 
 

 
IV. Felelősségem tudatában kijelentem, hogy a bevallásban közölt adatok a valóságnak megfelelnek.

 

_______________________ ,  év  hó  nap ___________________________________________________ 

    helység                az adózó vagy képviselője (meghatalmazottja)    

                             aláírása 

 

„F” jelű betétlap 

20. adóévről az önkormányzat illetékességi területén 

folytatott állandó jellegű iparűzési tevékenység utáni adókötelezettségről szóló 

helyi iparűzési adóbevalláshoz 

 
A vállalkozási szintű adóalap megosztása 

 
 

I. Adóalany 

1. Neve (cégneve): _____________________________________________________________ 

2.  Adószáma: - -  

 
II. Alkalmazott adóalap-megosztás módszere 

 1. Személyi jellegű ráfordítással arányos  5. A Htv. 3. sz. melléklet 2.3. pontja szerint 

 2. Eszközérték arányos  6. A Htv. 3. sz. melléklet 2.4.1. pontja szerint 

 3. A Htv. 3. sz. melléklet 2.1. pontja szerint  7. A Htv. 3. sz. melléklet 2.4.2. pontja szerint 

 4. A Htv. 3. sz. melléklet 2.2. pontja szerint  

 
III. Megosztás 

1. A vállalkozás által az adóévben - a Htv. melléklete szerint - 

figyelembe veendő összes személyi jellegű ráfordítás 

összege 

Ft 

2. Az 1. sorból az önkormányzat illetékességi területén Ft 
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foglalkoztatottak után adóévben - a Htv. melléklete szerint - 

figyelembe veendő személyi jellegű ráfordítás összege 

3. A vállalkozásnak az adóévben a székhely, telephely szerinti 

településekhez tartozó - a Htv. melléklete szerinti - összes 

eszközérték összege 

Ft 

4. A 3. sorból önkormányzat illetékességi területén figyelembe 

veendő - a Htv. melléklete szerinti - eszköz-érték összege 
Ft 

5. Egyetemes vagy közüzemi szolgáltató, villamosenergia- vagy 

földgázkereskedő villamos energia vagy földgáz végső 

fogyasztók részére történő értékesítésből származó összes 

számviteli törvény szerinti nettó árbevétele 

Ft 

6. Az 5. sorból az egyetemes vagy közüzemi szolgáltató, 

villamosenergia- vagy földgázkereskedő villamos energia 

vagy földgáz végső fogyasztók részére történő értékesítésből 

származó az önkormányzat illetékességi területére jutó 

számviteli törvény szerinti nettó árbevétele 

Ft 

7. Villamos energia elosztó hálózati engedélyes és földgázelosztói 

hálózati engedélyes esetén az összes végső fogyasztónak 

továbbított villamos energia vagy földgáz mennyisége 
kWh vagy ezer m3 

8. A 7. sorból villamos energia elosztó hálózati engedélyes és 

földgázelosztói hálózati engedélyes esetén önkormányzat 

illetékességi területén lévő végső fogyasztónak továbbított 

villamos energia vagy földgáz mennyisége 
kWh vagy ezer m3 

9.  Építőipari tevékenységből (Htv. 52. § 24.) származó, 

számviteli törvény szerinti értékesítés nettó árbevétele és az 

adóév utolsó napján fennálló, építőipari tevékenységgel 

összefüggésben készletre vett befejezetlen termelés, 

félkésztermék, késztermék értéke együttes összege 

Ft

10. A 9. sorból az önkormányzat illetékességi területén a Htv. 

37. § (3) bekezdése szerint létrejött telephelyre jutó összeg  
Ft

11. A vezeték nélküli távközlési tevékenységet végző vállalkozó 

távközlési szolgáltatást igénybevevő előfizetőinek száma 
db

12. A 11. sorból az önkormányzat illetékességi területén 

található számlázási cím szerinti, tevékenységet igénybevevő 

előfizetőinek száma 

db

13. A vezetékes távközlési tevékenységet végző vállalkozó 

vezetékes távközlési tevékenység szolgáltatási helyinek száma 
db

14. A 13. sorból az önkormányzat illetékességi területén 

található vezetékes szolgáltatási helyinek száma 
db

15. A vezetékes távközlési tevékenységet végző vállalkozó 

vezeték nélküli távközlési szolgáltatást igénybe vevő 

előfizetőinek száma 

db

16. A 15. sorból az önkormányzat illetékességi területén 

található számlázási cím szerinti vezeték nélküli távközlési 

tevékenységet igénybe vevő előfizetők száma. 

db

 
IV. Felelősségem tudatában kijelentem, hogy a bevallásban közölt adatok a valóságnak megfelelnek.

_______________________  év  hó  nap ___________________________________________________ 

    helység                 az adózó vagy képviselője (meghatalmazottja)   

                              aláírása 

  



7 

 

„G” jelű betétlap 

20. adóévről az önkormányzat illetékességi területén 

folytatott állandó jellegű iparűzési tevékenység utáni adókötelezettségről szóló 

helyi iparűzési adóbevalláshoz 

 
Nyilatkozat túlfizetésről 

 I. Adóalany 

1. Neve (cégneve): _____________________________________________________________ 

2.  Adószáma: - -  

 
II. Nyilatkozat  

1. Más adóhatóságnál adó- és köztartozásom nincs.   

2. A túlfizetés összegét később esedékes iparűzési adó fizetési kötelezettségre kívánom 

felhasználni.  
 

3. A túlfizetés összegéből az alábbi összeget kérem visszatéríteni, a fennmaradó 

összeget később esedékes iparűzési adó fizetési kötelezettségemre kívánom 

felhasználni.  



 

4. A túlfizetés összegét egyéb helyi adó fizetési kötelezettségemre kívánom 

felhasználni. Adónem: 

1._____________________________ 

2._____________________________ 

3._____________________________ 





5. A túlfizetés teljes összegét kérem visszautalni. (Számlanyitásra kötelezettek esetében 

csak a megadott folyószámlára utalunk vissza!) 


  

III. Más adónemben/hatóságnál nyilvántartott lejárt esedékességű köztartozásra átvezetendő 

összegek 

Sor-

szám 

Köztartozást 

nyilvántartó 

intézmény 

megnevezése 

Köztar-

tozás 

fajtája 

Összeg (Ft) 
Köztartozáshoz tartozó 

pénzintézeti számlaszám 

Intézmény által 

alkalmazott 

ügyfél 

azonosító szám 

1.    

-

-

 
 

2.   

 

-

-

 

 

3.   

 

-

-

 

 

 
IV. Felelősségem tudatában kijelentem, hogy a bevallásban közölt adatok a valóságnak megfelelnek.

_______________________ ,  év  hó  nap ___________________________________________________ 

    helység                 az adózó vagy képviselője (meghatalmazottja)   

                               aláírása 
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„H” jelű betétlap 

20. adóévről az önkormányzat illetékességi területén 

folytatott állandó jellegű iparűzési tevékenység utáni adókötelezettségről szóló 

helyi iparűzési adóbevalláshoz 

 
Önellenőrzési pótlék bevallása 

 
I. Adóalany 

1. Neve (cégneve):_____________________________________________________________ 

2. Adószáma:  - -  

 
II. Önellenőrzési pótlék számítása 

Adóalap változása 

(+,-) 

Adóösszeg változása 

(+,-) 

Az önellenőrzési pótlék 

alapja 

Az önellenőrzési pótlék 

összege 

    

 
III. Felelősségem tudatában kijelentem, hogy a bevallásban közölt adatok a valóságnak megfelelnek.

  _______________________ ,  év  hó  nap     ___________________________________________________ 

    helység                az adózó vagy képviselője (meghatalmazottja) aláírása 
 

„J” jelű betétlap 

20. adóévről az önkormányzat illetékességi területén 

folytatott állandó jellegű iparűzési tevékenység utáni adókötelezettségről szóló 

helyi iparűzési adóbevalláshoz 

 
a közös őstermelői igazolvánnyal rendelkező adóalanyok és családi gazdaság adóalany tagjainak 

nyilatkozata 

 

 
 I. Nyilatkozat 

Alulírott II. pont szerinti adóalanyok* kijelentjük, hogy közös őstermelői tevékenység keretében, családi 

gazdaságban végzett adóévi állandó jellegű iparűzési adókötelezettségről kizárólag az adószámmal 

rendelkező adóalany, családi gazdálkodó adóalany nyújt be bevallást. Oldalszám: __/__ 

 

 
 II. Adóalanyok adatai 

1.1. Adószámmal rendelkező, családi gazdálkodó adóalany neve:____________________________________ 

1.2. Adószáma:  - -  

2.1. Adószámmal rendelkező, családi gazdálkodó adóalany neve:____________________________________ 

2.2. Adószáma:  - -  

3.1. Adószámmal rendelkező, családi gazdálkodó adóalany neve:____________________________________ 

3.2. Adószáma:  - -  

4.1. Adószámmal rendelkező, családi gazdálkodó adóalany neve:____________________________________ 

4.2. Adószáma:  - -  

* 4-nél több adóalany esetén másik „J” lapot is ki kell tölteni! 

 III. Felelősségem tudatában kijelentem, hogy a bevallásban közölt adatok a valóságnak megfelelnek.

  _______________________ ,  év  hó  nap _________________________________________________________ 

 helység az adózó vagy képviselője (meghatalmazottja) aláírása 
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„K” jelű betétlap 

20. adóévről az önkormányzat illetékességi területén 

folytatott állandó jellegű iparűzési tevékenység utáni adókötelezettségről szóló 

helyi iparűzési adóbevalláshoz 

 
Iparűzési adóalap egyszerűsített meghatározási módja 

 
 I. Adóalany 

1. Neve (cégneve):_____________________________________________________________ 

2. Adószáma:  - -  

 
 II. A személyi jövedelemadóban átalányadózást választó adózók iparűzési adóalapjának 

egyszerűsített meghatározási módja (1990. évi C. tv. 39/A. § (2) bekezdése alapján): 
Sorszám Megnevezés Ft 

1. 
 A vállalkozó által az adóévben elért bevétel összege 

 (Szja. tv. 51.§-a szerint) 
 

2. 
 Levonható költséghányad összege  

 (Szja. tv. 53.§-a alapján) 
 

3.  Szja. tv. szerinti átalányadó alapja (1.sor - 2.sor)  

4. 
 Szja. tv. szerinti átalányadó alapjának 20%-a  

 (3.sor x 20%) 
 

5. 

 Átalányadózók iparűzési adóalapja (Szja. tv. szerinti 

átalányadó alapjának 20%-kal növelt összege, maximum 

a bevétel 80%-a) (3.sor + 4.sor) (főlap VII./06. sora) 

 

 
III. Vállalkozási tevékenységet folytató adózók iparűzési adó alapjának egyszerűsített meghatározási 

módja (1990. évi C. tv. 39/A. § (3)-(4) bekezdés alapján): 

 
 KATA-nak alanyaként választottam az iparűzési adó alapjának egyszerűsített meghatározási 

módját . 

Sorszám Megnevezés Ft 

1. 
 A helyi adókról szóló 1990. évi C. tv. szerinti nettó 

árbevétel 
 

2. 
 Adóalap a nettó árbevétel 80%-a (1.sor x 80%) (főlap 

VII./06. sora) 
 

 
IV. Az egyszerűsített vállalkozói adó (EVA) törvény szerint adózók iparűzési adó alapjának 

egyszerűsített meghatározási módja (a Htv. 39/B.§ (1) bekezdése alapján): 

Sorszám Megnevezés Ft 

1. 
 A 2002. évi XLIII. tv. 5.§ szerinti összes megszerzett 

bevétel 
 

2. 
 Iparűzési adó alapja az EVA adóalap 50%-a  

(1.sor  x 50%) (főlap VII./06. sora) 
 

 V. A Kisvállalati adó szerint adózók iparűzési adó alapjának egyszerűsített meghatározási módja 
Sorszám Megnevezés Ft 

1. 
A 2012. évi CXLVII. tv. 20. § (1) bek. szerinti KIVA 

alap  
 

2. 
Iparűzési adóelőleg alap: a KIVA alap 20 %-kal növelt 

összege [Htv. 39/B. § (2)] (főlap VII./06. sora) 
 

 VI. Felelősségem tudatában kijelentem, hogy a bevallásban közölt adatok a valóságnak megfelelnek.

  _______________________ ,  év  hó  nap _________________________________________________________ 

 helység az adózó vagy képviselője (meghatalmazottja) aláírása 
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TÁJÉKOZTATÓ 

a helyi iparűzési adóbevallási nyomtatvány kitöltéséhez 

 
Az iparűzési adóval kapcsolatos helyi sajátosságokat a települések helyi adórendeletei szabályozzák.  

 

Kérem a vállalkozásokat, hogy adófizetési kötelezettségeiket lehetőleg folyószámla átutalással teljesítsék és a közlemény 

rovatban közöljék az „Azonosító számot”. Amennyiben az év folyamán megváltozott a vállalkozói folyószámlaszámuk, 

kérem a megfelelő rovat kitöltésével pontosítsák a számlaszámot, hogy az esetleges visszautalások pontosan 

megtörténhessenek. Egész éves tevékenység folytatása esetén a bevallás beadásának, ill. az adóévet érintő végleges adó 

megfizetésének határideje az adóévet követő év május 31. napja. Egyéb esetben a bevallási kötelezettséget kiváltó 

eseményt követő 30 napon belül kell bevallást adni. 

Felhívom a figyelmet, hogy a befizetendő helyi iparűzési adót, késedelmi pótlékot és a bírságot külön-külön számlára 

kell fizetni! 

 

 Tapolca Gyulakeszi Raposka 

ADÓ MÉRTÉKE 2 %  1 % 2 % 

ADÓ RENDELET 21/2011.(XII.12.) Ör. 7/2013. (V.3.) Ör. 7/2013. (IV.30.) Ör 

IPARŰZÉSI ADÓ 

BESZEDÉSI SZÁMLA 

11748052-15429348-

03540000 

11748052-15427896-

03540000 

11748052-15427982-

03540000 

KÉSEDELMI PÓTLÉK 

SZÁMLA 

11748052-15429348-

03780000 

11748052-15427896-

03780000 

11748052-15427982-

03780000 

BÍRSÁG SZÁMLA 11748052-15429348-

03610000 

11748052-15427896-

03610000 

11748052-15427982-

03610000 

 

KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ 

 

I-V. Az adózó és a bevallás azonosító adatai (KÖTELEZŐ KITÖLTENI!) 

VI. Az adó alapjának egyszerűsített meghatározási módját választók nyilatkozata (Htv. 39/A. és 39/B. §) 

Itt kell nyilatkozni a választott adózási módszerről. A részletes számítást az „K” betétlap tartalmazza, amit szintén ki kell 

tölteni, és az adóalap adatokat a főlap VII./6. sorába átvezetve a számítást ott kell tovább folytatni. 

VII. Az adó kiszámítása 

1. sor: Itt kell feltüntetni a vállalkozás egészének szintjén képződő Htv. szerinti nettó árbevétel összegét, függetlenül attól, 

hogy tevékenységét hol végzi. A nettó árbevétel elemek részletezése és azok értelmezése a vonatkozó kiegészítő lapon 

található. Ezért elsőként a vonatkozó „A” betétlap II./1.sorát, illetve az annak meghatározásához szükséges alsorokat 

kell kitölteni! Az „A” betétlapon szereplő (kiszámított) II./1. sor összegét kell itt feltüntetni. (Htv. 52. § 22.p.) 

2. sor: Itt kell feltüntetni a vállalkozási szintű eladott áruk beszerzési értéke, közvetített szolgáltatások értékének 

figyelembe vehető (a Htv. 39. § (6) bekezdésének hatálya alá nem tartozó adóalany esetén: „E” lap II/6.sor)   együttes 

összege összegét  (Htv. 52. § 36. és 40.p.) 

3. sor: Itt kell feltüntetni a vállalkozás egészének szintjén megjelenő alvállalkozói teljesítések értékét. (Htv. 52. § 32.p.) 

4. sor: Ebben a sorban kell szerepeltetni a vállalkozási szintű anyagköltség teljes összegét. (Htv. 52. § 37.p.) 

5. sor: Alapkutatás, alkalmazott kutatás, kísérleti fejlesztés adóévben elszámolt közvetlen költségét kell feltüntetni 

6. sor: Ez a sor szolgál a helyi adótörvény szerinti, vállalkozási szintű iparűzési adóalap megállapítására, függetlenül a 

tevékenység végzésének helyétől. Abban az esetben, ha a vállalkozót több önkormányzat illetékességi területén terheli állandó 

jellegű iparűzési tevékenység utáni adókötelezettség (székhelyén kívül legalább egy településen telephelyet tart fenn), akkor 

ezt az összeget kell - az adóalap-megosztásra irányadó szabályok szerint - megosztani a kiegészítő „F” betétlap 

kitöltésével. 

7. sor: Szokásos piaci árra való kiegészítés miatti korrekció (+,-)* 

8. sor: Az IFRS-t alkalmazó vállalkozóknál az áttérési különbözet összege (+,-)* (Részletezése az „I” jelű betétlapon 

található.) 

9. sor: Az IFRS-t alkalmazó vállalkozóknál a számviteli önellenőrzési különbözet (+,-)*  

10. sor: Itt kell feltüntetni a foglalkoztatás növeléséhez kapcsolódó adóalap-mentességet. (Htv. 39/D. § (1)) 

11. sor: Itt kell feltüntetni a foglalkoztatás csökkentéséhez kapcsolódó adóalap-növekményt. (Htv. 39/D. § (6)) 

12. sor: Itt kell feltüntetni a mentességekkel korrigált Htv. szerinti -vállalkozási - szintű adóalapot. 

13. sor: Itt kell feltüntetni a 11. sorban szereplő mentességekkel korrigált vállalkozási szintű adóalap megosztása 

eredményeként előálló - törvényi szabályok szerinti - települési adóalapot. Természetesen abban az esetben, ha a vállalkozót 

nem terheli adóalap-megosztási kötelezettség (székhelye szerinti településen kívül, más önkormányzat illetékességi területén 

nincs telephelye), akkor az ezen sorban szereplő összeg megegyezik a 11. sor összegével. A „F” betétlap adóalap adatait ebbe 

a sorba kell átmásolni és folytatni az adó kiszámolását. 

14. sor: A rendeletek alapján egyik település esetében sincs lehetőség adóalap menteség (2,5 milliót meg nem haladó adóalap 

után) igénybevételére (a sor ezért van kihúzva). 

15. sor: A rendeletek alapján egyik település esetében sincs lehetőség adóalap menteség (háziorvos) igénybevételére (a sor 

ezért van kihúzva).  

16. sor: Az adóköteles települési adóalapra jutó adó összegét kell itt feltüntetni. 
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17. sor: Az adóköteles települési adóalapra jutó adó összegét kell itt feltüntetni, az önkormányzati rendelet szerinti hatályos 

adómérték alapulvételével (Tapolca 2%; Gyulakeszi 1%; Raposka 2%). 

18. sor: A rendeletek alapján egyik település esetében sincs lehetőség adókedvezmény (2,5 milliót meg nem haladó adóalap 

után) igénybevételére (a sor ezért van kihúzva). 

19. sor: A rendeletek alapján egyik település esetében sincs lehetőség adókedvezmény (háziorvos) igénybevételére (a sor ezért 

van kihúzva). 

20. sor: A helyi adótörvény szabályai szerint az adóévben az ideiglenes jellegű iparűzési tevékenység után megfizetett 

adóátalány összegét - az adóalap-megosztás arányában - le lehet vonni a székhely, telephely szerinti önkormányzatokhoz 

kimutatott adó összegéből, legfeljebb azonban csak annak nagyságáig. (Pl: ha az adózó adóévben 100.000 forintot fizetett ki 

adóátalány címén, az adóalap-megosztás eredményeként pedig a települési adóalap a vállalkozási szintű adóalap 20 %-a, akkor 

az adott önkormányzatnál levonható összeg az adóévben megfizetett adóátalány 20 %-a, azaz 20.000 forint.) Abban az esetben, 

ha az önkormányzatra jutó adóátalány összege meghaladja a 16. sor összegét, akkor itt csak a 16. sorban szereplő összeget 

lehet feltüntetni, a településre jutó adóátalány összegét pedig 25. sorban kell szerepeltetni. 

21. sor: A ráfordításként, költségként az adóévben elszámolt belföldi, az autópályák, autóutak és főutak használatáért 

fizetendő megtett úttal arányos díj 7,5 %-nak a településre jutó összege. (Htv. 40/A. § b)) 

22. sor: A ráfordításként, költségként az adóévben elszámolt külföldi, az autópályák, autóutak és főutak használatáért 

fizetendő megtett úttal arányos díj 7,5 %-nak a településre jutó összege. (Htv. 40/A. § b)) 

23. sor: A ráfordításként, költségként az adóévben elszámolt, az autópályák, autóutak és főutak használatáért fizetendő 

(út)használati díj 7,5 %-nak a településre jutó összege (pl. heti, havi, éves matrica). [Htv. 40/A. § b)] 

24. sor: Az önkormányzati döntés szerint a vállalkozó az adóévben elszámolt alapkutatás, alkalmazott kutatás, kísérleti 

fejlesztés közvetlen költsége 10%-ának teleülésre jutó hányada [Htv. 40/A. § (3) bek.] 

25. sor: Ez a sor szolgál az éves iparűzési adófizetési kötelezettség kiszámítására. Az adóköteles adóalapra vetített adó 

összegéből (16. sor) le kell vonni az adó összegét csökkentő tételeket (a 17. - 23. sort).  

Tájékoztató adatok! 1-4. sorok: Ezen sorok szolgálnak az éves adó elszámolására, pénzforgalmi rendezésére. A 1. sorban 

az adóévben adóelőlegre ténylegesen befizetett összeget, a 2. sorban pedig - a feltöltésre kötelezettek esetében - az adózás 

rendjéről szóló törvény szerinti feltöltési kötelezettség miatt befizetett összeget kell feltüntetni. 

26. sor: Itt kell feltüntetni az ideiglenes jellegű iparűzési tevékenység után az adóévben megfizetett adóátalány 

önkormányzatra jutó összegét 

27. sor: Itt kell feltüntetni a külföldön létesített telephelyen végzett tevékenységre jutó adóalap mentességet. (Htv. 39. § (1)) 

28. sor: Itt kell feltüntetni az adóévben megfizetett útdíj 7,5 %-t (vállalkozás szintű). 

29. sor: A foglalkoztatás növeléshez kapcsolódó létszámnövekmény (főben kifejezett adat) 

VIII. Adóelőleg bevallása (Kitöltése kötelező a bevallott időszak alapján!)  

Előlegfizetési időszak: A bevallás benyújtásának esedékességét követő második naptári hónap első napjával kezdődő 12 

hónapos időszak.  

IX. Nyilatkozat 

Jelölni kell a feltöltési kötelezettség szükségességét (megegyezik a társasági adóra vonatkozó szabályokkal). 

 

Betétlapok 

 

 „A” betétlapon a Vállalkozók nettó árbevételének a kiszámítása található kitöltése kötelező! 

„E” betétlapon Az eladott áruk beszerzési értékének és a közvetített szolgáltatások értékének figyelembe vehető együttes 

összege, kapcsolt vállalkozás adóalapja! 

„F” betétlapon a vállalkozási szintű adóalap megosztása található kitöltése megosztás esetén kötelező! Felhívom a figyelmet, 

hogy a Htv. 39.§ (2) bekezdése szerinti adóalap megosztását ezen törvény melléklete részletesen ismerteti. A megosztási 

módszerek közül nem lehet azt alkalmazni, amelyik a székhely vagy valamelyik telephely szerinti település esetén nulla 

forint települési adóalapot eredményezne! 

„G” betétlapon a túlfizetésről rendelkezhet, kitöltése túlfizetés, átvezetése igénylése esetén kötelező! 

az önellenőrzési pótlékot lehet bevallani 

„J” betétlapon a közös őstermelői igazolvánnyal rendelkező adóalanyok és családi gazdaság adóalany tagjainak nyilatkozata 

„K” betétlapot az iparűzési adóalap egyszerűsített meghatározási módját választóknak kell kitölteni! 

 

 

 

 

 

 

 

Segítő közreműködésüket köszönjük! 

 

Önkormányzati Adóhatóság 
 

A bevallás mellékleteként küldött kiegészítő betétlapok közül a vállalkozásra jellemző adatlapokat kell kitölteni! A 

kiegészítő lapok hiányában, illetve hiányos kitöltése esetén az adóbevallást elfogadni nem tudjuk! Az adóbevallási 

nyomtatvány csak abban az esetben érvényes, amennyiben aláírással és/vagy bélyegző lenyomattal van ellátva! 

 

 

 

 

 

 

 


