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Az lPARÚzÉsl AoógrvnllÁs BENYÚJTÁSÁRA KtTELEzETTex xÖRr sokka| végzett e tevékenységek időtartama adóéven belül a 6 hónapot
(1 80 napot) meghaladja.

Ezt a beva||ási nyomtatványt azoknak kel| benyújtaniuk, akik/amelyek az
iparűzési adó alanyának minősülnek és a székhe|yük' telephelyük A bevallást az adőzás rendjéről szóló törvényben meghatáÍozott
szerinti telepü|ési önkormányzat az iparűzési adót bevezette. időpontig az iparűzési adót működtetó székhe|y, telephely szerinti

település önkormányzati adóhatósá9hoz keIl benyújtanil
Aziparűzési adó a|anyának minősülnek a gazdasági tevékenységet saját
nevében és kockázatára haszonszerzés cé|jábó|, üzIetszerűen végző
. egyes - Vá||aIkozási tevékenységet végző - magánszemé|yek,
. jogi személyek, ideértve a fe|számo|ás vagy vége|számo|ás a|att |évő

jogi szemé|yeket is'
' az egyéb szervezetek, ideértve a fe|számo|ás vagy vége|számo|ás a|att

|évő egyéb szervezetet is.

1990. évi C. törvény (Htv.) a|apján a következő magánszemé|yek minő-
sü|nek iparűzési adóaIanynak (vá||aIkozónak):

. A személyi jövede|emadóró| szó|ó törvény szerinti egyéni vá||a|kozó,
azaz az a magánszemé|y, aki az egyéni vá||aIkozói igazo|ványa a|apján
vá||a|kozási tevékenységet végez, az igazo|ványában feltüntetett Vá|-
IaIkozási tevékenysége tekintetében, továbbá ettő| függetIenü| is
a) a kÜ|ön jogszabá|y a|apján egészségügyi és szociális vá|la|kozást,

egyéni vá||alkozó orvosi, k|inikai szakpszicho|ógusi, továbbá ma.
gán-á||atorvosi vagy gyógyszerészi magántevékenységet, fa|u-
gondnoki, tanyagondnoki tevékenységet foIytató magánszemé|y.

b) az egyéni vá||a|kozásró| szó|ó törvény hatá|yba|épését mege|óző
jogszabá|yok a|apján kisiparosnak, magánkereskedónek minósü-
|ó magánszemé|y, va|amint a jogi szemé|y rész|egét szerződéses
rendszerben üzemeItető magánszemé|y,

c) az ügyvéd és az egyéni szabada|mi ügyvivő, továbbá az egyéni|eg
tevékenykedő európai közösségi jogász,

d) aközjegyző,
e) a bírósági végrehajtásró| szó|ó törvény szerint öná||ó bírósági vég-

rehajtó.
. A szemé|yi jövede|emadóró| szó|ó törvény szerinti mezőgazdasági

ősterme|ó, fe|téve' hogy az ősterme|ői tevékenységbő| származó be-
véte|e az adóévben a 600 000 Ft-ot megha|adja.

Az adóaIanyt azon te|epü|éseken terheIi á|landó jelIegű iparűzési tevé-
kenység utáni adókötelezettség, így beva||ásbenyújtási köte|ezettség,
ahol székhelye' i|lető|eg telephelye ta|álható. A székhe|y és a te|ep.
he|y azonosítása kapcsán a he|yi adókró| szó|ó Htv. rende|kezéseibő| ke||
ki indulni.

Székhelynek tekintendő be|fö|di szervezet esetében az a|apszabá|yá-
ban (aIapító okiratában), a cégbejegyzésben (bírósági nyiIvántartásban),
az egyéni vá||a|kozó esetében a vá||a|kozói igazo|ványban ekként fe|-
tÜntetett he|y, i|yen he|y hiányában, vagy ha több i|yen he|y van, akkor
a központi ügyvezetés he|ye, a magánszemé|yek esetében az á||andó
|akóhe|y. A kü|fo|di székhelyű vá||a|kozás magyarországi fióktelepe vo-
natkozásában a székhe|y a|att a cégbejegyzésben a fiókte|ep he|yeként
megje|ö|t he|yet ke|| érteni.

Te|ephe|ynek minősü| az adóa|any o|yan á||andó üz|eti |étesítménye -
függet|enü| a haszná|at jogcímétő| _, aho| részben vagy egészben ipar-
űzési tevékenységet fo|ytat, azza|, hogy a te|ephe|y kifejezés magában
fog|a|ja kü|önösen a gyárat, az üzemet, a műhe|yt, a raktárt, a bányát,
a kőo|aj- vagy fö|dgázkutat, a Vízkutat, a szé|erőművet (szé|kereket), az
irodát, a fiókot, a képvise|etet, a termőfö|det, a hasznosított (bérbe vagy
|ízingbe adott) ingat|ant, az e||enszo|gá|tatás fejében igénybe vehetó
közutat, Vasúti pá|yát, továbbá a hang, kép, adat vagy egyéb információ
(ideértve a rádió- és teIevízióprogramokat is) vezetéken, kábe|en, rádión,
optikai úton vagy eIektromágneses rendszer útján történő továbbítását
szo|gá|ó berendezést, amennyiben annak üzeme|tetése rendszeres sze-
mé|yes jelen|étet kíván.
TeIephe|y a vi||amos energiáró| szóló törvény szerinti egyetemes szo|9á|.
tató, vi||amosenergia-kereskedő és vi||amosenergia-eIosztó há|ózati en.
gedé|yes' továbbá a fö|dgáz el|átásáró| szó|ó törvény szerinti közüzemi
szo|9áltató' fö|dgázkereskedő és fö|dgázeIosztói engedélyes esetén azon
önkormányzat i||etékességi terü|ete, ahoI vi||amos energia vagy földgáz
értékesítése, i||etve a vi||amos energia vagy fö|dgáz e|osztása a végső fo-
gyasztó, a végső felhaszná|ó részére történik.
Te|ephe|ynek számít a TEÁOR szerinti építőipari tevékenység fo|ytatá.
sának, i||ető|eg természeti eróforrás fe|tárásának, kutatásának he|ye(i) 3..EtŐTÁRsAsÁG! BEVALLÁST a jogelőd nélkül alakuló gazdasági
szerinti telepü|és egésze, fe|téve, hogy a fo|yamatosan Vagy megszakítá- társaságnak, egyesÜ|ésnek, szövetkezetnek, erdőbirtokosság társu-

A BEVALLÁSI NYoMTATVÁNY EGYES soRA|

|. A beva|lás je!|ege

Az adózás rendjérő| szó|ó törvény többfé|e esetben ír e|ő beva||ás-
benyújtási köte|ezettséget. A beva||ási nyomtatvány egyes (1 - 8.) pont-
jaiban a beva||ás jel|egét ke|l megje|ö|ni.

1. ÉVEs BEVALLÁS me||etti négyzetbe X-et kel| tenni, ha a vál|alkozást
a 2009. teljes adóévben iparűzési adóköteIezettség terhe|te, továbbá
akkor is, ha az iparűzési adóköte|ezettség a 2009. év közben ke|etke-
zett (éV közben Vezette be az adót az önkormányzat Vagy az adózó
év közben kezdte tevékenységét) és az adókötelezettség fennál|t
2009. december 31-én is. Ha te|jes évben fenná||t az adóköte|ezett-
sé9, akkor a ||. pontban a,,Beva||ott időszak,,sorban 2009. január 1.
naptó| 2009. december 31.ig terjedő időszakot ke|| beírni, ha az adó-
köteIezettség év közben keletkezett, akkor az adóköteIezettség kezdó
napjától 2009. december 31-ig terjedó időszakot ke|| beírni. Pé|dáu|:
ha a vá|la|kozás 2009. május 1-jén |étesített a te|epii|ésen te|ephe|yet,
vagy az adót az önkormányzat ettől az időponttó| kezdődóen vezette
be, akkor a beva||ási idószak 2009. május 1-jétő| 2009. december 31 -ig
tart. ÉV közben kezdó vá||aIkozó esetén a |.5. pontban isjelo|ni ke|| e
tényt. A bevallást az adóévet követő év május 3l-ig kell benyúj-
tani!

Azon adózóknál, ame|yek a számvite|i töÍVény a|apján a naptári éVtó|
e|térő üz|eti éVet Vá|asztották, az adóév uto|só napját kovető 1 50' na-
pon ke|| az éves beva||ást benyújtani. Ezt a tényt a 4. pontban isje|ö|ni
ke||. A beva||ási idószak ebben az esetben érte|emszerűen az adóév
(üz|eti év) e|ső és uto|só napja közötti idószakotjelenti, ame|y 12 hó-
napra terjed ki, kivéve az áttérés évét. Ez utóbbi esetben az adóév e|ső
napja a naptári év e|só napjáva|, az uto|só napja pedig a vá|asztott
mérIegfordu|ónappaI egyezik meg.

2, z^Ró BEvALtÁsT ke|| benyújtani , ha az adózó áta|akul, vagy fe|-
számo|ását, végelszámo|ását rende|ték e|, vagy az egyéni vá||aIkozói
igazo|ványt visszavonták vagy adóköte|es tevékenységét az adózó
megszünteti, továbbá az adózás rendjérő| szó|ó törvény 33. S.ának
(3) bekezdésében fog|a|t egyéb esetekben. Azárő beva||ás benyújtá.
sának okát a |||. pontban, a megfe|e|ő kockában ke||je|ö|ni. A l l .  pont-
ban meg ke|| je|ö|ni azt azidőszakot, ame|yre a beva||ás Vonatkozik.
A bevallás benyújtásának időpontjára az adőzás rendjéről szóló
törvényben foglaltak az irányadóak.

Abban az esetben, ha az adózó adóköte|ezettsége egy adott önkor.
mányzat i||etékességiterü|etén azért szűnik meg, mert 5zékhe|yét más
teIepü|ésre áthe|yezi vagy te|ephelyét megszünteti a telepü|ésen, de
más településeken az adókötelezettség továbbra is fennáIl, akkor
az adóévben fenná|ló adóköte|ezettség időtartamáró| szó|ó beva||ást
csak az adóévet követő év május 31 -ig ke|| benyújtani' kivéve, ha még
a székhe|yáthe|yezés, te|ephe|y.megszüntetés évében az adózó más
okbó| záró beva||ásbenyújtására köte|ezett. Ekkor az éves bevallás és a
záró beval|ás me||etti négyzetbe is egyaránt X-et kel| tenni' a ||. pont-
ban pedig az adóévben a te|epü|ésen fenná|ló adóköte|ezettség idő-
taÍtamát is meg keIljeIölni.

Annak a vá||a|kozónak, aki az egyszerűsített Vá||a|kozói adó (eva) a|a-
nya is egyben és az iparűzési adóban az egyszerűsített adóa|ap meg-
á||apítást Vá|asáotta, de év közben az eva-a|anyisága megszűnt, az
adóév e|ső napjától az eva-a|anyiság uto|só napjáig terjedő időszakról
(me|yet je|ö|ni ke|| a |l. pontban) évközi beva||ást kel| benyújtani az
eva-beva||ás benyújtásával egyidejű|eg. ||yen esetben _ ha az iparűzési
adóa|anyiság egyébként nem szűnik meg - a |. 1. sor és a 2. sor me||et-
ti négyzetbe, továbbá a |||. 9. sor mel|etti négyzetbe is x-et kel| tenni.
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|atnak, közhasznú társaságnak ke|| benyújtani. az e|őtársasági idó-
szak a|atti vá||alkozási tevékenységrő|. A l|. pontban az e|őtársasági
létforma alatti adókötelezettség időtartamát kell megjelölni. Az
előtársasági idószaknak a joge|őd né|kü| a|aku|ó szervezet társasági,
társu|ati szerződése (a|apító okirata, alapszabá|ya) e|lenjegyzésének,
i|lető|eg közokiratba fog|a|ásának napjátó| a cégjegyzékbe va|ó be-
jegyzésének, vagy a cégbejegyzési kére|em jogerős e|utasításának,
vagy a cégbejegyzési e|járás megszüntetésének napjáig terjedő idő-
tartam minősÜ|.

A beva||ást ezen esetben addig az időpontig ke|| benyújtani amed-
dig a számviteli törvény a|apján a beszámo|ó készíthető (je||emzóen
az e|ótársasági időszak uto|só napját követő 90 napon be|ü|). Ha az
e|ótársasá9 kéreImét jogerősen eIutasították, Vagy azt Visszavonja, ak-
kor a |. 2. sorban és a |||.6. sorban is x-szel ke|l je|ö|ni '

4. A naptári évtől e|téró rjz|eti évet vá|asztó adózó ezen minóségét jelzi a
rovatban, ame||ett, hogy a l. 1. vagy 2. sorban az éves vagy záró beva|-
|ás tényét is fe| ke|| tÜntetni.

5. Az év közben kezdó vá||a|kozó ezt a tényt az ebben a rovatban |évő
kockában je|zi, ame||ett, hogy a |. 1 , vagy 2. sorban az éves vagy záró
bevallás tényét is fel ke|| tüntetni.

6. A naptári éVtől e|térő Üzleti évet vá|asaó adózó esetében az áttérés
éve egy adóév, de annak hossza mindig kevesebb mint 12 hónap.
Ennek tényét itt ke|| je|ö|ni. (Emel|ett az éves beva||ás benyújtásának
je||egét a |.. l '  rovatban is je|ö|ni ke||. A beva||ási idószakná| pedig az
áttérés idószakát mint öná||ó adóévet ke|| fe|tüntetni.)

7. A szemé|yi jövedelemadóró| sző|ő törvényben meghatározott me-
zőgazdasági ősterme|ő - amennyiben vál|aIkozónak minősü| - ezt a
tényt ebben a rovatban |évő kockában je|zi, azza|, hogy a |. 1.vagy 2'
sorban az éves vagy záró beva||ás tényét is fe| ke|| tÜntetni.

8. Ebben a rovatban ke|l je|ezni, ha a vá||a|kozó építőipari tevékenysé-
get fo|ytat, természeti eróforrást tár fe| vagy kutat, a fo|yamatosan
vagy megszakításokka| végzett tevékenység időtartama a 1 80 napot
megha|adja és ezért a tevékenység végzésének he|ye te|ephelynek
minősü|, ame||ett, hogy az 1 . vagy 2. sorban az éves vagy záró beva||ás
tényét is fel ke|| tüntetni.

!l. Bevallott időszak

|tt ke|| je|ö|ni afi azidőszakot, ame|yre a beva||ás vonatkozik.

lll. A záró beva!lás benyújtásának oka

A záró beva|lás (|' 2. sor) benyújtásának okát ke||jelölni a megfe|e|ő koc-
kában.

lV. Beval!ásban szereplő betétlapok

A beva|lási nyomtatványhoz kü|önböző kiegészÍtő |apok tartoznak. A
beva||ás te|jességéhez a Vonatkozó kiegészÍtó |apokat is _ tevékenység
je||egének megfe|elően - ki ke|| tö|teni. Az ,,N,-tó|,,É,,-ig terjedő |apok a
nettó árbevéte| |evezetését tarta|mazzák. Ezek közül csak egyet - a vá|.
lalkozásra irányadó betétlapot - kel| kitölteni és benyújtani az adóha-
tósághoz. Az,,F,' jelű kiegészítő |apot az adóaIap-megosztássa| összefü9-
gésben kel| kitö|teni annal1 aki székhe|yén kívü| |ega|ább egytelepü|ésen
teIephelIyeI rendeIkezik, azaz adóaIap-megosztásra köteIezett. A .G,, jelű
kiegészítő |ap pedig a túlfizetésrő| szó|ó nyi|atkozattéte|re és más adóha-
tóságná| fennál|ó közartozások megnevezésére szoIgá|.

Az,,X, je|íi Iapot azon adózóknak ke|| kitö|teni, aki|dame|yek az á|ta|ános
szabá|yok szerint ál|apítják meg nettó árbevéte|üket. |de tartozik minden
iparűzési adóalany, ame|y nem minősü| hitelintézetnek, pénzügyi vá||a|-
kozásnak, biztosítónak, befektetési vá||aIkozásnak, kockázatitőkeaIapnak,
kockázatitőke-társaságnak. Nem ke|| ezt a |apot kitö|teni az egyszerűsi
tett iparűzési adóaIap-megá||apítást vá|asztó: a) személyi jövedeIemadó-
ró| szó|ó törVény szerinti áta|ányadózóknak, b) eva-aIanyoknak.

A ,,B,, je|íi betét|apot a hite|intézetekrő| és pénzügyi vá|la|kozásokró|
szó|ó törvény szerinti hitelintézeteknek és pénzÜgyi vá|laIkozásoknak
ke|| kitö|teni.

A,,C,, je|íit betét|apot a biztosítóknak ke|| kitö|teni.

^ "D,,je|íi |apot a befektetési vá||a|kozásoknak ke|| kitö|teni.

Az ,,E,,jelű |apot a kockázatitőke-a|apoknak és a kockázatitőke.
társaságoknak ke|| kitölteni.

Az ,,F,, je|íi betét|apon a vá||a|kozási szintű adóa|ap megosztásáró| kel|
nyilatkozni.

A ,,G', je|ű lapot azoknak az adózóknak ke|l kitölteni, akiknek tú|fizetése
vagy fenná||ó köztartozása van.

V. Adóalany

Az adóa|any azonosításhoz szükséges adatokat érte|emszerűen ke|l ki-
tö|teni'

Vl. Az adó alapjának egyszeÍűsített meghatározási módját vá|asz-
tók nyilatkozata

Az egyszerűsített iparűzési adóa|ap-megá||apítás az iparűzési adóa|ap
főszabá|ytó| [HtV.39' 5 (l) bekezdés] e|térő, egyszerűbb adóa|ap-megá|-
|apítást je|enti. Tekintve, hogy a főszabá|yhoz képest más módon törté-
nik az adóa|ap-megál|apítás, errő| az adóa|anynak nyiIatkoznia ke||.

r. 2009. adóévre az adóalap egyszeÍűsített meghatározási módját
vá!asztó adózók nyiIatkozata

A 2009. évben a korábbi évnek megfe|e|ően |ehetett é|ni az iparűzési
adó a|apjának egyszerűsített meghatározási módjáva| az a|ábbi adózói
körben:

a) a 2009. te|jes adóévben a szemé|yi jövede|emadó törvény szerinti
áta |ányadózó vá||alkozó esetében, továbbá

b) azon egyéb iparűzési adóa|any esetében, akinek/ame|ynek a nettó
árbevéte|e a 8 millió Ft-ot az adóévben nem ha|adta meg.

Az a) esetben az iparűzési adóa|ap <isszege a szemé|yi jövede|emadó
törvény szerinti áta|ányadóa|ap 2oo/o-ka| nöVe|t (1,2-Ve| szorzott) össze-
ge. A b) esetben az iparűzési adóa|ap összege a nettó árbevéte| B0o/o-a
(0'8.ca| szorzott összege). Az egyszerűsített adóa|ap meghatározás vá-
|asztásakor nem ke|| kitö|teni a Vt|. 2-5. sorokat, va|amint az a) esetben
(áta|ányadózó) az,,K je|ű kiegészítő |apot. A V|l' i . soÍban kel| fe|tüntetni
az áta|ányadőzó és egyszerűsített adóalap-megá||apítást vá|asztó vál.
|a|kozó esetén az áta|ányadó alapját, i||etve az egyszerűsített adóa|ap-
megá||apítást vá|asztó más vá||alkozó esetén az,,A''je|ű |apon |evezetett
(kiszámított) nettó árbevétel összegét.

2. 2o1o. adóévre az adóalap egyszerűsített meghatározási módját
vá!asztó adózók nyiIatkozata

Az adóa|ap egyszerűsített meghatározásának módját az a|ábbi adózói
kör vá|aszthatja:

. a szemé|yi jövede|emadó törvény szerint az adóévben áta|ányadózást
vá|asztó magánszemé|y (egyéni vá||a lkozó, mezőgazdasági ősterme-
lő) vá||aIkozó részére,

. azon vá||alkozó (iparűzési adóa|any) részére, aki a 2009. adóévben
8 mi||ió Ft nettó árbevéte|t nem ért e|.

Amennyiben az adózó 2010. adóévben é|ni kíván ezze| a |ehetőségge|
azt a négyzetben je|ö|nie ke||'

3. A 2009. adóévben egyszerűsített vállalkozói adóa|anyok által az
adóa|ap egyszerűsített meghatározási módját vá|asztók nyilat-
kozata

Azazadózó,aki az egyszeÍűsítettválIaIkozói adó aIanya a 2009. évben
és é| az egyszerűsített adóalap-megá||apítás |ehetőségéve|, akkor azt az
e sorban |évő négyzetben ke|| x-sze| je|ö|ni. Ez azt je|enti, hogy a vá||a|-
kozási szintű iparűzési adóa|ap ebben azadózói korben az eva alapjának
SOolo-a. Az eva-alanyiság évközi megszűnése esetén a V||. 1. sorban az eva
a|apját a V|l.6. sorban pedig az eva alap fe|ét, azaz iparűzési adó a|apját
ke|| csak fe|tÜntetni (a V||. 2-5. sorait és az ',N, je|ű kiegészítő lapot nem
ke|| kitö|teni).
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4. A 20r0. adóévre egyszeÍűsített váIIa|kozói adóa|anyok álta| az
iparűzési adóban az egyszerűsített adóalap megállapítási módot
vá|asztók nyi|atkozata

Az eva alanya a 201 0. évben is vá|aszthatja aziparűzési adóalap egysze-
rűsített meghatározási módját' ||yen döntés esetén e pontot ke||je|ö|ni'

Vll. Az adó kiszámítása

1. sor: |tt ke|| fe|tüntetni a vá||alkozás egészének szintjén képződő, Htv.
szerinti nettó árbevéte| összegét, függet|enül attó|, hogy tevékenysé-
gét ho| végzi. A nettó árbevéte|-e|emek részletezése és azok értelme.
zése a vonatkozó kiegészítő |apon ta|á|ható. A vá|laIkozási szintű nettó
árbevéte|t a vonatkozó kiegészítő |apon ke|| |evezetni. EzéÍt elsőként
a vonatkozó kiegészítő lap 1. sorát, ilIetve az annak meghatáro-
zásához szükséges alsorokat kell kitölteni! Az adott kiegészítő
lapon szerepló (kiszámított) 1. sor összegét kel| itt fe|tüntetni.

Az egyszerűsített adóa|ap-megá||apítást vá|asztó, személyi jövede-
|emadó törvény szerinti átalányadózó vá||a|kozónak ebben a sorban
az áta|ányadó alapját ke|| fe|Ütetni. Az egyszerűsített adóaIap.megá|-
Iapítást Vá|asztó eva-aIanynak pedig az eva aIapjának összegét kelI eb-
ben a sorban szerepe|tetni. E két adózói körben az,,A'je|ű betét|apot
nem ke|| kitö|teni.

2. sor: |tt ke|| fe|tÜntetni a vá||aIkozási szintű e|adott áruk beszerzési érté.
kének összegét (e|ábé). Az e|ábé foga|mát a Htv.52. S-ának 36. pontja
határozza meg.

Az e|adott áruk beszerzési értéke a kettős könyvvite|t vezető vál|a|-
kozások esetében a vásáro|t és Vá|tozatlan formában e|adott anya-
goknak, áruknak _ a számvitelrő| szó|ó törvény szerint az e|adott áruk
beszerzési értékeként e|számo|t - bekerü|ési (beszerzési) értéke' Az
egyszeres könywite|t, va|amint _ a szemé|yi jövede|emadóró| szó|ó
törvény hatá|ya alá tartozó - pénzforgaImi nyiIvántartást vezető vá||a|-
kozók esetében a tárgyéVi árubeszerzésre fordított kiadás, csökkentve
a kifizetett árukész|et |e|tár szerinti záró értékéve|, növe|ve a kifizetett
árukész|et |e|tár szerinti nyitó értékéve|. Csökkenti az e|adott áruk be-
szerzési értékét az az érték ame||yeI az adóalany a HtV. 37. pont szerint
anyagkö|tségként, a Htv. 40' pont szerint közvetített szoIgá|tatások ér.
tékeként nettó árbevéte|ét c5ökkentette.

3. sor: Ebben a sorban a vá|la|kozás egészének szintjén megje|enő
közvetített szo|gá|tatások értékének összegét ke|| feltüntetni, a Htv'
52. S-ának 40. pontja szerint. (A közvetített szo|gá|tatások értéke ma-
gában fogla|ja a számviteIi törVény szerinti közvetített 5zolgáltatások.
ka| azonos tarta|mú ráfordításokat, va|amint az a|vá||alkozói te|jesíté-
seket, ame|y utóbbit a 4. sorban fe| kell tüntetni.) Ebben a sorban az
egyÜttes összegnek kell szerepe|ni. A számvite|i törvénnye| azonos
tartalmú közvetített szo|9á|tatásokró| akkor van szó, ha az adóa|any
saját nevében vásáro| meg o|yan szolgáltatást, ame|yet harmadik
szemé||ye| írásban kötött szerződés a|apján ez utóbbi számára vá|to-
zat|an formában ad tovább, azaz nem a saját teljesítményéhez hasz-
ná|ja fe|. Mindennek ki ke|| tűnnie a szám|ázás és az azt a|átámasztó
ana|itikus nyi|vántartásokbó| is. (A kimenő szám|ákban _ ha az saját
és közvetített szo|gá|tatásokat is tarta|maz - kü|ön ke|| fe|tüntetni a
közvetített szo|gá|tatás megnevezését és el|enőrzését, mely nem ke||
hogy megegye zzék a szo|gá|tatá s beszerzési á ráva |.)

4.5oÍ |tt ke|| fe|tüntetni a 3. sorban szerep|ő HtV. szerinti közvetített
szo|gá|tatások értékébő| az a|vál|a|kozói te|jesítések értékét. A|Vá|-
|a|kozói te|jesítésrő| akkor |ehet szó ha az adózó mind a megbízóva|,
mind a szá||ítóva| (a|vá|la|kozóval) is a Po|gári Törvénykönyv szerinti
vá||a|kozási szerződéses kapcso|atban á||' fe|téve' hogy az adott rá.
fordítás nem kerÜ|t közvetített szo|gá|tatásként, e|ábéként, anyag.
kö|tségként e|számo|ásra. A|vá||a|kozói teljesítés az a Ptk. szerinti
válla|kozási szerződés a|apján igénybe vett szo|gáltatás is, ame|yet
a vá||aIkozó új építésű |akás e|őá|lításához haszná| fe|, fÜgget|enü|
attó|, hogy az i|yen lakás e|adása nem vá||aIkozási, hanem adásvéte|i
szerzódésseI történt.

5. sor: Ebben a sorban ke|| szerepe|tetni a vá||a|kozási szintű. nettó
árbevéte|-csökkentő - anyagkö|tség összegét, a Htv. 52. S.ának
37. pontja szerint. Az anyagkö|tség a számvite|i törvény szerint (az
adóévben) e|számo|t anyagkö|tségge| egyezik meg a számviteli
törvény hatá|ya a|á taÍtozó Vá||a|kozók esetében. A szemé|yi jöve-
de|emadó törvény hatá|ya a|á tartozó Vál|a|kozó esetén a tárgyév.

ben anyagbeszerzésre fordított kiadás a számvite|i törvény szerinti
vásároIt anyagok (aIap., segéd-, Üzem-, fűtőanyag, tarta|ék aIkatrész,
egy éven be|ü| e|haszná|ódó szerszámok, eszközök, berendezések)
tárgyévi költségét je|enti. Az egyszeres könywite|t vezető vagy
pénzforga|mi nyi|vántartást vezető adózók esetében a tárgyévi
anyagbeszerzésre fordított kiadást nöVe|ni kel| a tárgyévi kifizetett
IeItári nyitóké5zIette| és csökkenteni a tárgyévi kifizetett IeItári záró-
kész|et értékével. Az anyagköltség összegét csökkenteni ke|| a saját
vál|aIkozásban végzett beruházáshoz feIhaszná|t anyagok - anyag-
költségként eIszámolt - bekerü|ési értékével.

6. sor: Ez a sor szo|gá| a he|yi adótörvény szerinti, vá||alkozási szintű ipar-
úzési adóaIap megá||apítására' függet|enü| a tevékenység végzésének
he|yétő|. A Htv. szerintivá||alkozási szintű adóaIap megá||apításához a
1 ' sor (nettó árbevéte|) összegébő| ke|| |evonni a 2. sor, a 3. sor és az
5' sor együttes összegét. Ha a 1. sor összegét eléri vagy meghaladja a
2. sor, a 3. sor és az 5. sor egyÜttes összege, akkor ebben a sorban,,0,,-
t kell szerepeltetni. Ebben az esetben a 10. sorba, a 1 1. sorba, a 12.
sorba és a .| 3' sorba, valamint a 18. sorba egyaránt,,0,,-t ke|| írni.

Az egyszerűsített adóa|ap-megá||apítást vá|asztó, szemé|yi jövede.
|emadó törvény szerinti áta|ányadózó vá||aIkozónak ebben a sorban
az áta|ányadó alapjának .l,2-szeresét ke|| feltüntetni. Az egyszerűsített
adóa|ap-megá||apítást vá|asztó eva-aIanynak pedig az eva aIapjának
5Oolo-át ke|| ebben a sorban szerepe|tetni. Az egyszerűsített adóa|ap-
megá||apítást vá|asztó (arra jogosu|t) más vá||a|kozó esetén ebben a
sorban a 1. sorban fe|tüntetett nettó árbevéte| O'B-szorosát ke|| szere.
peltetni.

7. sor: A vá||aIkozó az á|tala fog|aIkoztatottak éves át|agos statisztikai
á||ományi |étszámának e|őző adóévhez képest bekövetkező növek.
ménye után 1 mi||ió forinVfő összeggel csökkentheti az iparúzési adó
a|apját (p|.: ha az évi |étszámnövekmény 5'36 fő' akkor 5,36x1 000 000
Ft, azaz 5 360 000 Ft adóaIap-csökkentés vehető igénybe). Az átIagos
statisztikai |étszámot a Közoonti statisztikai HiVata| Útmutató azintéz-
ményi munkaügyi statisztika kérdóíve kitöltéséhez c. kiadvány 1999.
január 1. napján érvényes szabályai szerint ke|| _ két tizedesjegy pon.
tosságga| _ számítani. Az adóévi át|agos statisztikai á|lományi |étszám
számítása során figye|men kívü| ke|| hagyni azt, aki egyébként az át-
|agos statisztikai á||ományi létszámba tartozik, ám á||ományba kerü-
|ését közvet|enü| megelőzően a vá||a|kozóva| a táÍsasági adóró| és az
oszta|ékadóró| szó|ó törvény szerint kapcso|t vá||alkozásnak minősÜ|ő
vá||aIkozásná| tartozott az át|agos statisztikai á||ományi |étszám ba.
Nem vehető igénybe az adóaIap.mentesség o|yan |étszámbővítéshez,
ame|y á||ami támogatás igénybevéte|éVeI jött létÍe. Á||ami támogatá5-
nak tekintendő a Munkaerőpiaci A|apbó| fo|yósított o|yan támogatás,
ame|ynek feItéteIe új munkaheIy |étesítése.

8. sor A kü|földön |étesített te|ephe|yen Végzett tevékenységbő| szár-
mazó adóa|ap |evonható a vá||alkozási szintű adóa|apbó|' feltéve, ha a
közszo|gá|tató szervezetnek [Htv.52. S 35. pont] nem minósü|ő adózó
a kü|fö|dón |étesített te|ephe|y szerinti á|lam önkormányzatának vá|-
IaIkozási tevékenységet terhe|ő adót fizetett. KözszoIgá|tató szervezet
esetében a feltéteIt nem ke|| te|jesíteni az adóaIap-mentességhez.

9. sor Ha az adóévben a vá||a|kozó át|agos statisztikai á||ományi |étszá.
ma az e|őző adóév át|agos statisztikai á||ományához képest 5olo-ot
meghaladó mértékben csökken és a vá||a|kozó az e|őző adóévben e
jogcímen igénybe Vett adóaIap-mentességet, akkor az adóévet meg-
e|őző adóévre igénybe vett adóaIap-mentesség összegéveI az adóaIa-
pot meg ke|| növe|ni.

10. sor A mentességgel konigá|t Htv. szerinti - vá||a|kozás szintű - adó-
aIap sorban a fogIaIkoztatás után járó adóaIap-mentesség, a kÜ|földön
|étesített teIephe|yen Végzett tevékenységre jutó adóaIap-mentesség
összegeive| csökkentett, valamint a fogla|koztatás csökkentéséhez
kapcso|ódó adóa|ap.növekménnye| nöVe|t Vál|aIkozási szintű ipar-
űzési adóa|ap összegét ke|| itt fe|tüntetni. Abban az esetben, ha a
vá|laIkozót több önkormányzat il|etékességi terü|etén terheIi á||andó
je||egű iparűzési tevékenység utáni adóköte|ezettség (székhe|yén kí-
vü| lega|ább egy te|epü|ésen te|ephe|yet tart fenn). akkor ezt az ösz-
szeget ke|l - az adóalap-megosztásÍa irányadó szabályok szerint
- megosztani az egyes teIepü|ések kózött.

1 1. sor: |tt ke|| fe|tÜntetni a 10. sorban szerep|ő _ mentességekke| kor-
rigá|t _ vá||alkozási szintű adóalap megosztása eredményeként
e|őá||ó _ törvényi szabá|yok szeÍinti _ települési szintű adóalapot.
A megosztást a Htv. mel|ék|ete szerint ke|| e|végezni, azt a megosztási
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módszert a|kalmazva, ami a tevékenységre a leginkább je||emző. Ter-
mészetesen abban az esetben, ha a vá||a|kozót nem terhe|i adóa|ap-
megosztási kóte|ezettség (székhe|ye szerinti te|epü|ésen kívül, más
önkormányzat i||etékességi terü|etén nincs teIepheIye), akkor az ezen
sorban szeÍep|ő összeg megegyezik a .l0. sor összegéve|'

12. sor: Az önkormányzat rende|etében a 2'5 mi||ió Ft vá||alkozási szintű
adóaIapot el nem érő vá||aIkozások 5zámára mentessé9et fogaImazhat
meg. |tt ke|| fe|tüntetni azon _ az adóéVben igénybe vehetó - mentes-
ségek összegét, ameIyek az - önkormányzat rendelete szeÍint - a
te|epülési adóalap összegét csökkentik. Ha az önkormányzat ilyen
mentességet nem iktatatott rende|etébe, akkor itt összeget nem kel|
jelolni.

13. sor: Ez a beva||ási sor az adóköte|es adóalap megá||apítására szo|gá|.
A te|epÜ|ési adóa|ap (1 1. sor) összegébő| |e kel| vonni az adómentes
adóa|ap összegét (12. sor). Abban az esetben ha a 12. sor összege
eléri vagy meghaladja a 1 l. sor összegét, akkor itt,,o''-t kelI fel.
tüntetni. Ekkor a 14. sorba és a 1 B. sorba egyaránt,,0,,-t ke|| írni.

l4. sor: Az adóköte|es te|epü|ési adóa|apra jutó adó összegét kel| itt fe|.
tüntetni, az önkormányzati rendelet szerinti hatályos adómérték ala-
pu|véte|éve|.

l5. sor: Az önkormányzat he|yi adó rende|etében adókedvezmény-
ben (adócsökkentésben) részesítheti a 2.5 mi||ió Ft adóa|apot e|
nem érő vá|la|kozókat. Az adót Csökkentő kedvezmények össze-
gét ke|| fe|tüntetni. Ha az önkormányzat i|yen kedvezményt nem
iktatatott rende|etébe, akkor itt összeget nem ke|| je|ö|ni.

16. sor: A he|yi adótörvény szabá|yai szerint az adóévben az ideig|enes
jellegű iparűzési tevékenység után megfizetett adóáta|ány összegét -
az adóaIap-megosztás arányában _ |e Iehet vonni a székheIy, teIephe|y
szerinti önkormányzatokhoz kimutatott adó összegébó|, |egfe|jebb
azonban csak annak nagyságáig. Pé|dáu| ha az adóző az adóévben
200 000 forintot fizetett ki adóáta|ány címén, az adóa|ap-megosztás
eredményeként pedig a te|epü|ési adóa|ap a vá|laIkozási szintű adó-
a|ap 20o/o-a, akkor az adott önkormányzatná| |evonható összeg az
adóévben megfizetett adóáta|ány 20o/o-a, azaz 40 000 forint. Abban az
esetben, ha az önkormányzatra jutó adóáta|ány összege megha|adja
a 14. sor összegét, akkor itt csak a 14. sorban szerep|ő összeget |ehet
fe|tüntetni, a teIepü|ésre jutó (kiszámított) adóáta|ány összegét pedig
a 22. sorban kell szerepeltetni.

t7. soÍ: A he|yi adótörvény módosításáró| szó|ó 1995. évi XcV|||. tör
vény 10.S-ának (2) bekezdése - átmeneti szabá|yként, az ott meg.
határozott fe|téte|ek szerint - a magánszemély vá||a|kozó esetében
|ehetővé teszi, hogy a kommuná|is beruházás miatt az iparűzési adó
összegét csökkentse. Ha a magánszemé|y adóaIanynak a hivatkozott
rende|kezés szerinti adóévben csökkentheti azadóját, akkor itt ke||
feltüntetni az adóévben e címen érvénvesíthető kedvezménv össze-
gét.

18. sor: Ez a sor szo|gá| az adóévi iparűzési adófizetési köte|ezettség ki-
számítására. AzadóköteIes adóalapra Vetített adó összegébő| (1 4. sor)
|e ke|| vonni az adó összegét kü|önfé|e jogcímeken csökkentő téte|e-
ket (a 1 5-1 7. sorok együttes összegét). Abban az esetben, ha az adót
csökkentő téte|ek együttes összege e|éri vagy megha|adja a ,l4. sor
összegét, akkor itt',0".t ke|| fe|tüntetni.

l9-21. sorok Ezen sorok szolgá|nak az adóévi adó e|számo|ására, pénz-
forga|mi rendezésére. A 1 9. sorban az adóévben adóe|ő|egre tény|e-
9esen befizetett összeget, a 20. sorban pedig - a társasá9i adóe|ő|eg-
nek az adóévi várható fizetendó adó összeqére történő kieqészíté5ére

köte|ezett esetében - az adózás rendjéről szó|ó törvény szerinti fe|tö|-
tési köte|ezettség miatt befizetett összeget ke|| fe|tüntetni.

A 2,l . sorban a ] 8. sorban szerep|ő összegbő| kivont 1 9. és 20. sorban
szerep|ő együttes összeget ke|| fe|tüntetni, ame|y |ehet pozitíV Vagy
negatíV e|óje|ű.

Amennyiben a ] 8. sorban szerep|ő összeg megha|adja a 1 9. sor és a 20.
sor együttes összegét (pozitív kü|önbözet)' akkor ezt az összeget keIl _
éves beva||ás esetén - |egkésőbb adóévet követó év május 31-ig, a
naptári évtől eltérő adóévet választók esetén az adóévet követő
150. napig befizetni az önkormányzati adóhatóság szám|ájára.Záró
beva||ás esetén - a |||. 7.1 0. pontokban je|ö|t záró bevallás.benyújtási
okok kivéte|éve| - és e|őtársasági beva|lás esetén a beva||ás benyújtá-
sának határidejéve| egyező időpontban ke|| az adót megfizetni.

Abban az esetben, ha a 1 9. sor és a 20. 5or együttes összege megha-
|adja a ,| 8. sor összegét, akkor a negatív elője|ű kü|önbözet túlfizetés-
nek minősü|.

22. sot: |tt ke|| fe|tüntetni az ideig|enes je||egű iparűzési tevékenység
után az adóévben megfizetett adóáta|ány önkormányzatra jutó (ará.
nyos) összegét. Ez az összeg megegyezik a 16. sorban fe|tüntetett
összeggel, ha a 14. sorban fe|tüntetett adó arra fedezetet biztosít. Ha
nem, akkor anná| csak nagyobb összeg szerepe|het ebben a sorban.

Vll|. Adóelőleg bevaIlás

20 1 0-tő| je| entősen m egvá |tozott az ipar űzési adóe|ő|eg fi zetés rendje.
A korábbi kivetéses adóe|őleg-megá||apítást. az önadózás Vá|tja fe|. Ez
azt je|enti, hogy ebben a bevallásban ke|| az adózónak kiszámítania és
beva||ania az e|ó|egfizetési idószak két időpontjára az adóe|ő|eg össze-
gét. Az adóe|ő|eget is természetesen önadózássa| ke|l megfizetni. Az
í9y beva||ott e|ő|eg minden további intézkedés né|kÜl végrehajtható.
Az adóe|ő|eget azonban már az APEH szám|ájára ke|| te|jesíteni. Fontos
azonban, hogy a 201 0. március 1 5-én esedékes adóe|ő|eget még az ön-
kormányzati adóhatóság bankszám|ájára ke|| megfizetni.

1. E|ő|egfizetés idószaka

Az e|ő|egfizetés időszaka a naptári éwe| egyező üz|eti éves adózók ese-
tén 2010. jú|ius 1-jétől 201 1. június 31-ig tart, ebben az adózói körben
ezt a két időpontot ke|l beírni. A naptári éWól e|térő üzleti éves adózók
esetén az e|ő|egfizetési időszak a beva||ásbenyújtás hónapját köVető má-
sodik hónap 1. napjátó| tart 12 hónapon keresztül, a 12. hónap utolsó
napjáig. Ezen adózóknak az így meghatározott időpontokat ke|| beírni
a beval|ásban.

2. EIsó e|ő|egrész|et az e|ó|egfizetési időszakban

Az eIső e|ő|egfizetés esedékessé9ének a napja az adóe|ő|eg-fizetési idő-
szak 3. hónapjának 15. napja, a naptári éwe| azonos üz|eti éves adózó
esetén 2010' szeptember 15. |tt ke|| je|ö|ni az e|ő|egfizetés napját és az
e|ő|eg összegét. Az e|ó|eg összegének számítását a nyomtatvány tartal.
mazza.

3. Második e|ő|egrészIet az e|ó|egfizetési időszakban

A második e|ő|egrész|et az e|ő|egfizetési idő 9. hónapjának 15' napja,
a naptári évve| egyező Üz|eti éves adózó esetén 201 1 . március 1 5. Ezt a
napot ke|| beírni ezen adózó csoport esetében, ame||ett, hogy az adóe|ő-
|eget is be ke|| va||ani. A beva|landó összeg a ] 8. sorban szerep|ő adóösz-
szeg fele.

KlTtLTÉsl Úrnaurnrónz ,A" lÉLŰ BETÉTLAPHoZ

Az ,,X, je|ű |apot azon adózóknak ke|| kitö|teni, akik/ameIyek az á|ta|ános
szabá|yok szerint á||apÍtják meg nettó árbevéte|üket. |de tartozik min-
den iparűzési adóalany, amely nem minősül hitelintézetnek, pénzÜgyi
vá||a|kozásna( biztosítónak befektetési vá| |a|kozásnak, kockázatitőke-
aIa pna k, kockázatitőke-társaságnak.

A kiegészítő lapot együtt ke|l kezelni a bevallási főlappal' ezért ki
kell tölteni a kiegészító lap fejrészét is, továbbá ezt az oldalt is (cég-
szerűen) alá kell írni!

lI. A nettó árbevéteI
1. sor: Ebben a sorban ke|l levezetni a _ vá|la|kozási szintű _ nettó árbe-

véte| összegét. A 2. sorban szerepló összegbő| le ke|| vonni, a 3. sor.
ban, a 4. sorban, a 5. sorban, valamint a 6. sorokban szerep|ő összeget'
Ez a sor megegyezik a beval!ási főlap 1. sorában feltüntetendő
összeggel!

2. sor: A számvite|i törvény hatálya alá tartozó adóa|anyok esetében
itt ke|| szerepe|tetni a számvite|i törvény 72_75, S-ában szerep|ő ren-
de|kezések a|apján meghatározott - vá||a|kozási szintű - nettó árbe-
véte| összegét. A je||emzően nem vá|la|kozási tevékenység fo|ytatá-
sára a|aku|t szervezetek (p|.: társada|mi szervezet, egyház, a|apítvány,
kö|tségvetési szerv stb.) esetében a vál|alkozási tevékenységge| ösz-
szefüggésben realizá|t árbevéte| összegét kell fe|tüntetni' A személyi
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jövedelemadó hatáIya alá tartozó (magánszemély) adóalany ese.
tében ebbe a sorba a tevékenységge| (termékértékesítés, szo|gá|ta-
tásnyújtás) összefü99ésben kapott készpénz, jóváírás vagy bármi|yen
más vagyoni érték összegét ke|| beírni.

3. sor: A társasági adóró| és az oszta|ékadóró| szó|ó törvény szerint jog-
díjnak minősÜ| a szabadalomnak, a védett e|járásnak, a védjegynek,
i||etve hason|ó jognak, a know-how-nak, az üz|eti titoknak, az irodal-
mi, a művészeti vagy a tudományos művek szerzőijogának, valamint
a szerzői jogga| szomszédos jognak haszná|atáért, fe|használásáért
vagy a haszná|at jogáért kapott e||enérték. Ebbe a sorban jogdíjbó|
származó, árbevéteIként eIszámolt e||enérték összegét ke|| beírni.

4. sor: Ebbe a sorba kel| beírni az egyéb szo|gá|tatások értékeként, i|letve

egyéb ráfordítások között kimutatott - az adóhatóságga| e|számo|t.
jövedéki adó összegét.

5. sor: Ebbe a sorba ke|| beírni az egyéb ráfordítások között kimutatott.
az adóhatósá9gaI eIszámo|t regisarációs adó, energiaadó összegét.

6. sor: Kü|ön jogszabá|y szerint felszámítható _ árbevéte|ként e|számo-
|andó - felszo|gálási díjat nem terheli iparűzési adó, ezért azt le ke||
Vonni a nettó árbevéte|bő|. Ebbe a sorba a fe|szo|gá|ási díj árbevéte|-
ként elszámo|t összeget kell beírni.

KlTöLTÉsl Úrmurnró n,,B" JELÚ BETÉTLAPHoz
Az ,,B,, je|íi |apot azon adózóknak ke|| kitö|teni, akilíame|yek hitelinté-
zetnek vagy pénzügyi válIa!kozásnak minősü | nek.

A kiegészítő lapot együtt kel| kezelni a bevallási fő|appa|, ezért ki
kell tö|teni a k.egészítő lap fejrészét (|. pont) is, továbbá ezt az olda|t
is (cégszerűen) a|á ke|l írni!

ll. A nettó árbevétel
1. sor: Ebben a soÍban ke|| összesíteni a 2_8. sorokban szerep|ő egyes

_ vá||a|kozási szintű - nettó árbevéte|-e|emek összegét, o|y módon,

hogy a2-7, sorokban szeÍep|ő összegeket össze ke|| adni, majd abbó|
a 8. sor összegét le ke|| vonni. Ez a sor megegyezik a beval|ási főlap
1. sorában feltüntetendő összegge|!

2-8. sorok: Az egyes sorok a vá||a|kozási szintű nettó árbevéte|e|emek
kimutatására, a vá||a|kozási szintű nettó árbevéte| |evezetésére szo|.
gálnak. A sorokat a számvite|i törvény és a hite|intézete( pénzügyi
vá||aIkozások éves beszámo|ókészítési és könywezetési köteIezettsé-
gének sajátosságairó| szó|ó 25o/2o00. (X||. 24.) Korm' rende|et szabá-
lyai a|apján kel| meghatározni.

KlTöLTÉs| Úrmurnró n,, c" tELŰ BETÉTtAPHoz
Az "C,, 

je|íi |apot azon adózóknak ke|| kitö|teni, akik/ame|yek biztosító-
nak minősÜ|nek.

A kiegészítő |apot együtt ke|l keze]ni a bevallási főlappal, ezéÍt ki
ke|| tölteni a kiegészítő lap fejrészét is, továbbá ezt az oldalt is (cég-
szerűen) alá ke|l írni!

||. A nettó áÍbevétel
í. sor: Ebben a sorban ke|| összesíteni a 2_8' sorokban szerep|ő egyes

- vá||a|kozási szintű - nettó árbevéte|elemek összegét, oly módon,

hogy a 2-7. sorokban szerep|ő összegeket össze ke|| adni, majd abbó|
a 8. sor összegét |e ke|| vonni. Ez a sor megegyezik a beva|!ási főIap
1 . sorában feltüntetendő összeggel!

2-8. sorok Az egyes sorok a vál|a|kozási szintű nettó árbevétele|emek ki-
mutatá5ára, a Vá||alkozási szintű nettó árbevéte| |evezetésére szoIgá|nak.
A sorokat a számvite|i törvény és a biztosítók éves beszámolókészítési
és könywezetési kötelezettségének sajátosság airó| szó|ó 192/20oo. (xx.
24.) Korm. rende|et szabá|yai a|apján kel| meghatározni.

KITÖLTÉSl Úrmurnró n,,D" lEL,íj BETÉTLAPHoZ
Az ,D,, je|ű |apot azon adózóknak ke|| kitö|teni, akik/amelyek befekteté-
si vállalkozásnak minősÜ|nek.

A kiegészítő lapot együtt ke!| kezelni a beva|lási főlappaI, ezért ki
ke|l tö|teni a kiegészítő |ap fejÍészét is, továbbá ezt az oldaIt is (cég.
szerűen) alá kell írni!

l|. A nettó árbevéte|
1. sor: Ebben a sorban ke|| összesíteni a 2-6. sorokban szerep|ő egyes

_ vá||aIkozási szintű - nettó árbevéte|e|emek összegét. Ez a soÍ meg-
egyezik a beva|lási fólap 1. sorában feltüntetendő összeggeI!

2-6. sorok: Az egyes sorok a vá||alkozási szintű nettó árbevéte|e|emek
kimutatására, a vá||a|kozási szintii nettó árbevéte| |evezetésére szo|-
gá|nak. Az egyes sorokat a számvite|i törvény és a befektetési vá||a|-
kozók éves beszámo|ó készítési és könyvvezetési köte|ezettségének
sajátosságairó| szó|ó 251/2000. (X||. 24.) Korm. rende|et szabá|yai
a|apján ke|| meghatározni.

K|TÖLTÉsl ÚTMUTATó A,, E, tELíj BETÉTIAPHoz

Az ,,E,, je|ű |apot azon adózóknak kel| kitö|teni, akik/ame|yek koc-
kázatitőke-társaságnak vagy kockázatitőke-alapnak minősü|nek.

A kiegészítő lapot együtt kel| keze|ni a beval|ási fő|appa|, ezért ki
kel| tölteni a kiegészítő lap fejrészét is, továbbá ezt az o|dalt is (cég-
szerűen) a!á kel| írni!

ll. A nettó árbevétel
1. sor: Ebben a sorban kel| összesíteni a 2-6. sorokban szerep|ő egyes

_ vá||alkozási szintű - nettó árbevéte|e|emek összegét, o|y módon,
hogy a 2-3. sorokban szerep|ő összegeket össze ke|| adni, majd abbó|
a 4-6. sorok összegét |e ke|| vonni. Ez a sor megegyezik a beval!ási
főlap 1. sorában fe|tüntetendő összeggel!

2-6. sorok: Az egyes sorok a vá|la|kozási szintű nettó árbevéte|elemek
kimutatására, a vá||a|kozási szintű nettó árbevéte| |evezetésére szo|-
gá|nak.

2. sor: A számviteli törvény (20o0. évi (. tv.) hatá|ya a|á tartozó adó-
a|anyok esetében itt ke|| szerepeltetni a számvite|i törvény 72_75.
S-ában szerepló rende|kezések a|apján meghatározott _ vá|la|kozási
szintű _ nettó árbevéte| összegét. A je||emzóen nem vál|aIkozási te-
vékenység fo|ytatására a|aku|t szervezetek (p|.: társada|mi szervezet,
egyház, a|apítvány, kö|tségvetési szerv stb.) esetében a vá||a|kozási
tevékenységge| összefüggésben rea|izá|t árbevéte| összegét ke|| fe|-
tüntetni' A személyi jövedelemadó hatálya alá tartozó (magánsze-

mé|y) adóa|any esetében ebbe a sorba a tevékenységge| (termék-
értékesítés. szo|9á|tatásnyújtás) összefüggésben kapott készpénz,
jóváírás vagy bármilyen más vagyoni érték összegét ke|| beírni.

3. sor: Ebbe a sorba a számvite|i törvény 84' S ának (1)_(2) bekezdései-
ben |eírtak a|apján ke|| kiszámítani és bejegyezni a befektetett pénz-
ügyi eszközöknek minősü|ő részvények, részesedések a mérlegkészí.
tés időpontjáig pénzügyi|eg reaIizá|t árfo|yamnyereség, továbbá az
i|yen befektetések után kapott (járó) oszta|ék és részesedés együttes
összegét.

4. sor: A társasági adóról és az oszta|ékadóró| szó|ó törvény szerintjog-
díjnak minősÜ| a szabada|omnak, a védett e|járásnak, a védjegynek,
i||etve hason|ó jognalí a know-how-nak,azúz|eti titoknak, az iroda|-
mi, a művészeti Vagy a tudományos művek szerzői jogának, va|amint
a szerzői jogga| szomszédos jognak haszná|atáért, fe|haszná|ásáért
vagy a haszná|at jogáéÍt kapott e||enérték. Ebbe a sorba jogdíjbó|
származó, árbevéte|ként e|számo|t e||enérték összegét ke|| beírni és
|evonni a nettó árbevéte|bő|.

5. sor: Ebbe a sorba ke|| beírni az egyéb szo|gá|tatások értékét, i||etve
egyéb ráfordítások között kimutatott - adóhatósággaI eIszámoIt _ jö.
vedéki adó összegét.

6. sor: Ebbe a sorba ke|| beírni az egyéb ráfordítások között kimutatott,
az adóhatósággaI eIszámoIt regisztrációs adó, energiaadó összegét.
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KlTÖtTÉs| ÚTMuTATT A,, F" lELíj BETÉTLAPHoZ
Ha a vá||aIkozó (adózó) több önkormányzat i||etékessé9i terü|etén végez
á||andó je||egű iparűzési tevékenységet, azaz székhe|ye szerinti önkor-
mányzat i||etékességi terü|etén kívÜ| van |ega|ább egy telephe|ye akkor
az "F,, 

je|íi betét|apot is ki kell tö|teni.

A betét|ap Vonatkozó soraiba a vá||a|kozás egésze, i|lető|eg az adott ön-
kormányzat terÍiIetére jutó személyi je||egű ráfordítás, ilIető|eg eszközér-
ték összegét keIl beírni.

A betétIapot együtt ke|l kezelni a bevallási főlappal, ezért ki kelI tö!.
teni a betétlap fejrészét is' továbbá ezt az oIdalt is (cégszerűen) alá
kell írni!

I!. Alkalmazott adóalap.megosztás módszere

ltt ke|| je|ö|ni az adóévben alka|mazott adóa|ap-megosztási módszert.
A Htv. 3. számú me|lék|etében szerepló megosztási módszerek közü| a
tevékenységre |eginkább je||emző módszer a|apján |ehet az adóa|apot
megosztani. Az adóalap-megosztás módszere tehát nem a vá||a|kozás
vá|asztásának függvénye! A Htv. 3. számú me||ék|etének 2.2 pontjában
szerep|ő egyetemes szo|gá|tatóna( közüzemi szo|gá|tatónak, elosáói
engedé|yesnek, vi||amosenergia-kereskedőnek, fö|dgázkereskedőnek a
4. pontná| |évő négyzetbe kelI jelö|ni'

Ill. Megosztás

Ha a személyi je| legű ráfordítás szerinti adóa|ap-megosztást aIk a|mazza,
akkor a ]. és 2. sorokat ke|| kitölteni. Amennyiben az eszkózérték.arányos
megosztási módszert a|ka|mazza úgy 3. és a 4. sorokat kell kitö|teni. Ha
a vál|a|kozás a komp|ex mego|dási módszert a|ka|mazza, abban az eset-
ben va|amennyi sort ki ke|| tö|teni.

1. sor: |tt kelI fe|tüntetni a Htv. me||ék|etének 1.1' pontja a|apján szá-
mított (válla|kozás szintű) szemé|yi je||egű ráfordítás összegét, azaz

ll. Nyilatkozat

|tt ke|| nyi|atkozni az adózónak a fő|ap 2.l. sorában szerep|ő tú|fizetés
összegének eIszámo|ásáró|, az e9yes pontok me||etti négyzetbe va|ó je-
|ö|ésse|.

A tú|fizetés összege fe|haszná|ható a később esedékes iparűzési adófi-

a személyi je||egű ráfordítás arányában történő adóa|ap-megosztás
vetítési aIapját.

2. sor: Ebben a sorban ke|| szerepe|tetni a személyi jel|egű ráfordítássa|
arányos megosztási módszer a|ka|mazása során az adott (székhe|y,
te|ephe|y szerinti) te|epü|ésen fe|merült szemé|yi je||egri ráfordítás
összegét.

3. soÍ: |tt ke|| fe|tüntetni a Htv. me||ék|etének 1.2. pontja a|apján számí-
tott, a székhe|y, te|ephe|y szerinti te|epülésre jutó összes eszközérték
összegét, azaz az eszkozarányos adóaIap-megosztás Vetítési aIapját'

4. sor: Ebben a sorban ke|| szerepe|tetni az adott (székhe|y, te|ephe|y
szerinti) teIepü|ésen felmerü |t eszközérték osszegét.

5. sor: E sorba ke|| írni az egyetemes Vagy közüzemi szo|gá|tatq
vi||amosenergia- vagy tö|dgázkereskedő esetén a vi||amos energia
vagy fö|dgáz végsó fogyasztók részére torténó értékesítésébő| szár-
mazó összes, számvite|i törvény szerinti nettó árbevéte|ét, azazezen
adózói körben a megosÍás vetítési a|apját.

6. sor: Ebben a sorban ke|l fe|tüntetni az egyetemes Vagy közüzemi szo|-
gá|tató' vi|lamosenergia- vagy fö|dgázkereskedő esetén a vil|amos
energia vagy fö|dgáz végsó fogyasztók részére történő értékesítésé-
bő| származó, az önkormányzat i||etékességi terü|etére jutó, azaz a
teIepÜ|ésen e|ért, számviteIi törvény szerinti nettó árbevéte|t.

7.5oÍ: |tt ke|| rögzíteni a vi|lamosenergia-e|osztó hálózati engedé|yes és
fö|dgáze|osaói engedé|yes esetén az összes végső fogyasztónak to-
vábbított vi||amos energia vagy Íö|dgáz mennyiségét, vagyis ebben
az adózői körben a megosz|ás vetítési a|apját'

8. sor: Ez a sor szo|gá| a vi||amosenergia.e|osztó há|ózati engedé|yes
és fö|dgáze|osztói engedélyes esetén az önkormányzat i||etékességi
terü|etén lévő végső fogyasztónak továbbított vi||amos energia vagy
fö|d gáz mennyisé9ének feItÜ ntetésére.

|!l. Más adónemben, adóhatóságnál nyilvántartott lejárt esedékes-
ségű köztartozásra átvezetendő összegek

Ebben a pontban ke|| nyi|atkozni a más adóhatóságná| nyi|vántartott
köztartozás összegérő|, megje|ö|ve a köztartozást nyi|vántartó szervet' a
köztartozás fajtáját, összegét és azt a bankszám|aszámot, ahová a köztar-
tozást eredetiIeg ke||ett voIna megfizetni.

K|TÖLTÉsl Úrnnurnró n,'G" JEtÚ BETÉTIAPHoz
A,.G''je|ű |apon a tú|fizetésekrő| és a fenná||ó köztartozásokró| ke|| nyi|at- zetésre, más adóban vagy más adóhatóságnál fenná||ó köztartozás ki
kozni az adózóknak. egyen|ítésére, i||ető|eg azadózó kérheti a tú|fizetés visszatérítését is.

A betétlapot együtt kell kezelni a bevallási fő|appal, ezért ki kell töl- Az adóhatóság a tú|fizetés összegét csak akkor térítheti Vissza, ha az adó.
teni a betétlap fejrészét is' továbbá ezt az oldalt is (cégszerűen) alá zónak nincs az adóhatóságná| nyi|Vántartott adók módjára behajtandó
ke|l írni! köztartozása.

A''G,,je|ű |apot kizáró|ag abban az esetben ke|| kitö|teni az adózónak. ha Rende|kezés hiányában az adóhatóság a túlfizetés összegét a késóbb
túlfizetése vagy fennál|ó köztartozása Van. esedékes adótartozásra számo|ja el.
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