
Egyszerűsített adóalap megállapítási módot választó adóalanyok iparűzési 
adóbevallásának 

20 ....... évi feldolgozási összesítője 
 

Megnevezés 
Egyszerűsített adóalap megállapítási 
módot választó adóalany vállalkozási 

szintű adóalap 

Ft 

Összesen 

0-2 500 000 2 500 001- 
5 000 000 

5 000 001 -  

ÁTALÁNYADÓZÓK, EGYÉB 8 MILLIÓ FORINT NETTÓ ÁRBEVÉTELT MEG NEM HALADÓ 
VÁLLALKOZÁSOK 

1. Személyi jövedelemadóról szóló 
törvény szerinti bevétel vagy 
kisadózó vállalkozás bevétele vagy 
nettó árbevétele 

    

2. Helyi adó törvény szerinti 
egyszerűsített adóalap 

    

3. A foglalkoztatás csökkenéséhez 
kapcsolódó adóalap növekedés (+) 

    

4. A foglalkoztatás növeléséhez 
kapcsolódó adóalap-mentesség (-) 

    

5. Adómentes adóalap önkormányzati 
döntés alapján (-) 

    

6. Adózás alá eső adóalap [(2+3)-(4+5)]     

7. ADÓKÖTELES ADÓALAP 
SZERINTI IPARŰZÉSI ADÓ 

    

8. Kedvezmény az adóból az 
önkormányzat döntése alapján (-) 

    

9. Az ideiglenes jelleggel megfizetett 
adóátalány levonható összege (-) 

    

10. Az 1995. évi XCVIII. tv. 10. § (2) 
bek. alapján csökkentés (-) 

    

11. FIZETENDŐ IPARŰZÉSI ADÓ 
[8-(9+10+11)] 

    

EGYSZERŰSÍTETT VÁLLALKOZÓI ADÓ HATÁLYA ALÁ TARTOZÓK 

Magánszemély vállalkozó     

1. Egyszerűsített vállalkozói adó törvény 
szerinti adóalap 

    

2. Htv. szerinti egyszerűsített adóalap 
(50%) 

    

3. A foglalkoztatás csökkenéséhez 
kapcsolódó adóalap növekedés (+) 

    

4. A foglalkoztatás növeléséhez 
kapcsolódó adóalap-mentesség (-) 

    



5. Adómentes adóalap önkormányzati 
döntés alapján (-) 

    

6. Adózás alá eső adóalap [(2+3)+(4+5)]     

7. ADÓKÖTELES ADÓALAP 
SZERINTI IPARŰZÉSI ADÓ 

    

8. Kedvezmény az adóból az 
önkormányzat döntése alapján (-) 

    

9. Az ideiglenes jelleggel megfizetett 
adóátalány levonható összege (-) 

    

10. Az 1995. évi XCVIII. tv. 10. § (2) 
bek. alapján csökkentés (-) 

    

11. FIZETENDŐ IPARŰZÉSI ADÓ 
[7-(8+9+10)] 

    

12. A Htv. 40. § (3)-(4) bek. alapján 
megfizetett adóátalány 
önkormányzatra jutó összege 

    

Nem magánszemély vállalkozó     

1. Egyszerűsített vállalkozói adó törvény 
szerinti adóalap 

    

2. Htv. szerinti egyszerűsített adóalap 
(50%) 

    

3. A foglalkoztatás csökkenéséhez 
kapcsolódó adóalap növekedés (+) 

    

4. A foglalkoztatás növeléséhez 
kapcsolódó adóalap-mentesség (-) 

    

5. Adómentes adóalap önkormányzati 
döntés alapján (-) 

    

6. Adózás alá eső adóalap [(2+3)-(4+5)]     

7. ADÓKÖTELES ADÓALAP 
SZERINTI IPARŰZÉSI ADÓ 

    

8. Kedvezmény az adóból az 
önkormányzat döntése alapján (-) 

    

9. Az ideiglenes jelleggel megfizetett 
adóátalány levonható összege (-) 

    

10. FIZETENDŐ IPARŰZÉSI ADÓ  
[7-(8+9)] 

    

11. A Htv. 40. § (3)-(4) bek. alapján 
megfizetett adóátalány 
önkormányzatra jutó összege 

    

 
 
 

KISADÓZÓ VÁLLALKOZÁSOK TÉTELES ADÓJA HATÁLYA ALÁ TARTOZÓ 



VÁLLALKOZÁSOK 

1. Kisadózó vállalkozás Htv. szerinti 
adóalapja 

    

 
2. A foglalkoztatás csökkenéséhez 

kapcsolódó adóalap növekedés (+) 

    

3. A foglalkoztatás növeléséhez 
kapcsolódó adóalap-mentesség (-) 

    

4. Adómentes adóalap önkormányzati 
döntés alapján (-) 

    

5. Adózás alá eső adóalap [(2+3)-(4+5)]     

6. ADÓKÖTELES ADÓALAP 
SZERINTI IPARŰZÉSI ADÓ 

    

7. Kedvezmény az adóból az 
önkormányzat döntése alapján (-) 

    

8. Az ideiglenes jelleggel megfizetett 
adóátalány levonható összege (-) 

    

9. FIZETENŐ IPARŰZÉSI ADÓ 
{6-(7+8)} 

    

10. A Htv. 40. § (3)-(4) bek. alapján 
megfizetett adóátalány 
önkormányzatra jutó összege 

    

A KISVÁLLALATI ADÓ HATÁLYA ALÁ TARTOZÓ VÁLLALKOZÓK 

1. A kisvállalati adóról és a 
kisvállalkozások tételes adójáról 
szóló törvény szerinti adóalap 

    

2. Htv. szerinti egyszerűsített adóalap  
(1. sor*1,2) 

    

3. A foglalkoztatás csökkenéséhez 
kapcsolódó adóalap növekedés (+) 

    

4. A foglalkoztatás növeléséhez 
kapcsolódó adóalap-mentesség (-) 

    

5. Adómentes adóalap önkormányzati 
döntés alapján (-) 

    

6. Adózás alá eső adóalap [(2+3)-(4+5)]     

7. ADÓKÖTELES ADÓALAP 
SZERINTI IPARŰZÉSI ADÓ 

    

8. Kedvezmény az adóból az 
önkormányzat döntése alapján (-) 

    

9. Az ideiglenes jelleggel megfizetett 
adóátalány levonható összege (-) 

    

10. FIZETENŐ IPARŰZÉSI ADÓ 
{6-(7+8)} 

    



11. A Htv. 40. § (3)-(4) bek. alapján 
megfizetett adóátalány 
önkormányzatra jutó összege 

    

Tájékoztató adatok 

1. Egyszerűsített vállalkozói adó alanya 
(db) 

    

2. Átalányadózók és 8 millió forint 
adóalapot el nem érő egyéb 
vállalkozások (db) 

    

3. Kisadózó vállalkozások tételes adója 
hatálya alá tartozó adóalany (db) 

        

4. Kisvállalati adóhatálya alá tartozó 
adóalany (db) 

    

5. Külföldön létesített telephelyre jutó 
adóalap (Ft) 

   

 


