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K É R E L E M 
adóelőleg módosítása tárgyában 

A kérelmező neve\megnevezése:  .......................................................................................................   

adószáma\adóazonosító jele:  ............................................................................................................  

székhelye:  ...........................................................................................................................................  

telephelye:  ..........................................................................................................................................  

azzal a kéréssel fordulok T. Címhez, hogy a............................................ -án/én esedékes helyi 

iparűzési adóelőleg összegét csökkenteni/törölni szíveskedjék. 

Indokaim: 

 ..............................................................................................................................................................  

 ..............................................................................................................................................................  

 ..............................................................................................................................................................  

 ..............................................................................................................................................................  

 ..............................................................................................................................................................  

 ..............................................................................................................................................................  

 ..............................................................................................................................................................  

 ..............................................................................................................................................................  

 ..............................................................................................................................................................  

Tájékoztatás a jogkövetkezményekről 

Az adózás rendjéről szóló többször módosított 2003. évi XCII. törvény (továbbiakban: Art.) 42. § 
(2) bekezdése alapján az adózó az adóelőleg módosítását kérheti az adóhatóságtól, ha előlegét az előző 
időszak (év, negyedév, félév) adatai alapján fizeti, és számításai szerint adója nem éri el az előző időszak 
adatai alapján fizetendő adóelőleg összegét. A (3) bekezdés szerint, ha az adóelőleget az adóhatóság egyenlő 
részletekben írta elő, az adózó indokolt esetben kérheti, hogy az adóelőleget ettől eltérő összegekben 
fizethesse meg. A (4) bekezdés alapján az adóelőleg módosítását az esedékesség időpontjáig benyújtott 
kérelemben lehet kérni. 
Az Art. 172. § (13) bekezdése értelmében az adózó 20%-ig terjedő mértékű bírságot fizet, ha az előző 
időszak adatai alapján előírt (bevallott) adóelőlegét mérsékelték, és ezért kevesebb adóelőleget fizetett, 
mint amennyit tényleges eredménye alapján kellett volna. A bírság alapja az előző időszak adatai alapján 
előírt (bevallott) adóelőleg és a mérsékelt adóelőleg különbözete. 

Nyilatkozat 

Az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény rendelkezéseit megismertem és tudomásul 
veszem, hogy indokolatlan mérséklés esetén mulasztási bírság terhel. 



Dátum:................................év ...................................hó ..................nap 

                                           P.H.  .......................................................................  

 cégszerű aláírás 

 

Várható adó kiszámítása Adatok forintban 

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

2 Eladott áruk beszerzési értéke  

3 Közvetített szolgáltatások értéke  

4 A 3. sorból az alvállalkozói teljesítmények értéke  

5 Anyagköltség   

6 Alapkutatás, alkalmazott kutatás, kísérleti fejlesztés adóévben 
elszámolt közvetlen költsége 

 

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

8 A foglalkoztatás növeléséhez kapcsolódó adóalap-mentesség  

9 Foglalkoztatottság csökkentéséhez kapcsolódó adóalap-
növekmény 

 

10 Mentességgel korrigált Htv. szerint - vállalkozási szintű - 
adóalap (7-8+9) 

 

11 Az önkormányzat illetékességi területére jutó – a 10. sorban lévő 
megosztás szerinti, települési szintű - adóalap  

 

12 Adómentes adóalap önkormányzati döntés alapján (Htv.39/C §-a 
szerint) 

 

13 Az önkormányzati rendelet szerinti adóköteles adóalap (11-12)  

14 Adóalapra jutó iparűzési adó összege (13. sor  x 2%)  

15 Önkormányzati döntés szerinti adókedvezmény  
(Htv. 39/C §-a szerint) 

 

16 Az ideiglenes jellegű iparűzési tevékenység után az adóévben 
megfizetett és az önkormányzatnál levonható adóátalány összege 

 

17 Kommunális beruházás miatt magánszemély által levonható 
kedvezmény összege 

 

18 Iparűzési adófizetési kötelezettség [14-(15+16+17)]  

 

 

Dátum:.........................................év ….................................hónap …..............nap 

 

                     P.H.  .........................................................................  
 cégszerű aláírás 


