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BEVALLÁS  
a helyi iparűzési adóról állandó jellegű iparűzési tevékenység esetén 

 
Főlap 

2013. adóévben a Sárbogárd önkormányzat illetékességi területén folytatott tevékenység utáni 
adókötelezettségről 

(Benyújtandó a székhely, telephely fekvése szerinti települési önkormányzat, fővárosban a fővárosi önkormányzat 
adóhatóságához.) 

 
 
 

I.   Bevallás jellege  (A bevallás jellegét aláhúzással jelölje!) 
 1 Éves bevallás 

 2 Záró bevallás 

 3. Előtársasági bevallás 

 4. Naptári évtől eltérő üzleti évet választó adózó bevallása 

 5. Év közben kezdő adózó bevallása 

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

 7. Személyi jövedelemadóról szóló törvény szerint mezőgazdasági őstermelő bevallása 

 8. A Htv. 37. § (2) bekezdés b) pontja alapján állandó jellegű iparűzési tevékenységgé 
                  váló tevékenység után benyújtott bevallás 

II.  A záró bevallás benyújtásának oka (A megfelelőt aláhúzással jelölje!) 

 1 Felszámolás 

 2 Végelszámolás 

 3 Átalakulás 

 4 Tevékenység saját elhatározásból történő megszüntetése 

 5 Hatósági megszüntetés 

 6 Előtársaságként működő társaság cégbejegyzés iránti kérelemnek elutasítása vagy a kérelem bejegyzés                                
    előtti visszavonása 

 7 Székhely áthelyezése 

 8. Telephely megszüntetése 

9. Egyszerűsített vállalkozói adóalanyiság megszűnése 

10. Egyéni vállalkozói tevékenység szüneteltetése 

 11. A települési önkormányzat adórendeletének hatályon kívül helyezése 

 12. Egyéb 

 

III. Bevallási időszak: 2013. év ….................. hó .......... naptól             ............... év .................... hó ........ napig 
 

IV. A bevallásban szereplő betétlapok (A megfelelőt karikázással jelölje!) 
 A B C D E F G 

 



V.  Adóalany  
 1. Adóalany neve (cégneve):............................................................................................................................... 

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

 3. Anyja születési családi és utóneve:................................................................................................................. 

 4. Adóazonosító jele: …................................................adószáma:..................................................................... 

 5. Székhelye, lakóhelye:..................................................................................................................város, község 
    ….......................................................közterület..............................közterület jellege...........hsz................ép. 
        …................................lakóház....................emelet..........................ajtó. 

 6. Telephelye: : …...........................................................................................................................város, község 
          …....................................................lakóház........................emelet....................ajtó. 

 7. A bevallást kitöltő neve, telefonszáma, emailcíme:.......................................................................................... 

 8. Sárbogárd város illetékességi területén végzett gazdasági tevékenység megnevezése (besorolási száma): 
 …........................................................................................................................................................................ 

 9. Bankszámla száma(i):........................................................................    ......................................................... 
 Bankszámlát vezető pénzintézet neve(i) és címe(i):........................................................................................... 

VI. Az adó alapjának egyszerűsített meghatározási módját választók nyilatkozata 
      (Karikázza be a megfelelőt.) 

 1. Az adóévre az adóalap egyszerűsített meghatározási módját választom:  

 a) a személyi jövedelemadóról szóló törvény szerinti átalányadózóként 

 b) az egyszerűsített vállalkozói adó alanyaként 

 c) az adóévben 8 millió forintot meg nem haladó nettó árbevételű adóalanyként 

d) a kisvállalati adó hatálya alá tartozó adóalanyként 

 

 



HELYI IPARÛZÉSI ADÓ 

VII.  Az adó kiszámítása Az adatokat  forintban 
kell megadni 

Az adóhatóság tölti 
ki! 

1. A Htv. szerinti - vállalkozási szintű - éves nettó árbevétel 
 (részletezése a „A” jelű betétlapon) 

  

2. Eladott áruk beszerzési értéke    

3. Közvetített szolgáltatások értéke   

4. 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. Ipar űzési adófizetési kötelezettség [14-(15+16+17)]   

19. Adóelőlegre befizetett összeg   

20. Feltöltési kötelezettség miatt befizetett összeg   

21. Különbözet [18-(19+20)]   

22. Az önkormányzatra jutó adóátalány összege   

23. Külföldön létesített telephelyre jutó adóalap   

 
 

 



VIII. Adóelőleg bevallása (részletes adatok az „E” jelű betétlapon!) 
   1. Előlegfizetési időszak …....... év ….......... hó …...... naptól ............... év …........... hó ….......... napig 

                                                                         Esedékesség                                                                  Összeg 

   2. Első előlegrészlet: …...................év …........................hó …...................nap              ................................. Ft 
 
   3. Második előlegrészlet: …...............év …....................hó ….......................nap             ..….......................... Ft 

IX. Nyilatkozat társasági adóelőleg kiegészítésről: 

 Társasági adóelőlegnek az adóévi várható fizetendő adó összegére történő kiegészítésére kötelezett 
       2013. évben (megfelelő aláhúzandó) 

 igen nem 
 
 
 
 
 
 
XI. Felelősségem tudatában kijelentem, hogy a bevallásban közölt adatok a valóságnak megfelelnek. 

SÁRBOGÁRD, 20  . év .......................................... hó .............. nap         

  ________________________________________  
                                                                                        az adózó vagy képviselője (meghatalmazottja) aláírása 
 
 
1. A jelen adóbevallást ellenjegyezem: _________________________________  
    Jelölje x-szel, ha az adóhatósághoz  bejelentette, a bevallás aláírására jogosult állandó meghatalmazott:….... 

2. Adótanácsadó, adószakértő vagy okleveles adószakértő neve: __________________________________  
    Jelölje x-szel, ha meghatalmazott és meghatalmazását csatolta........................ 

3. Adóazonosító száma: ______________________  
    Jelölje x-szel, ha az aláíró az adóhatósághoz bejelentett pénzügyi képviselő:.................. 

4. Bizonyítvány/igazolvány száma: ___________________  
 
 



„A” jel ű betétlap 
2013. adóévről a Sárbogárd Város Önkormányzat illetékességi területén folytatott állandó jellegű 

iparűzési tevékenység utáni adókötelezettségről szóló helyi iparűzési adóbevalláshoz 

Vállalkozók nettó árbevételének a kiszámítása 

I. Adóalany: 

1. Adóalany neve (cégneve):.................................................................................................................... 

2. Adóazonosító jele:.................................................................adószáma:.............................................. 

 Adatok Ft-ban 
 1. A Htv. szerinti - vállalkozási szintű - éves nettó árbevétel 

    (2-3-4-5-6)) 
 

 2. A számviteli törvény szerinti nettó árbevétel  
 

 
3. A társasági adóról és az osztalékadóról szóló törvény szerinti 

jogdíjbevétel 

 

 
4. Egyéb szolgáltatások értékeként, illetve egyéb ráfordítások 

között kimutatott jövedéki adó összege 

 

 
5. Egyéb ráfordítások között kimutatott, az adóhatósággal elszámolt 

regisztrációs adó, energia adó összege 

 

 
6. Felszolgálási díj árbevétele 

 

  ____________________   ___________________   ________________________________  
 helység dátum az adózó vagy képviselője (meghatalmazottja) 
 aláírása 
 



„B” jel ű betétlap 
2013. adóévről a Sárbogárd Város Önkormányzat illetékességi területén folytatott állandó jellegű 

iparűzési tevékenység utáni adókötelezettségről szóló helyi iparűzési adóbevalláshoz 

Hitelintézetek és pénzügyi vállalkozások nettó árbevételének a kiszámítása 

I. Adóalany: 

1. Adóalany neve (cégneve):.................................................................................................................... 

2. Adóazonosító jele:.................................................................adószáma:.............................................. 

 Adatok Ft-ban 
 

1. Htv. szerinti - vállalkozási szintű - éves nettó árbevétel 
   (2+3+4+5+6+7-8) 

 

 2. Kapott kamatok és kamatjellegű bevételek 
 

 
3. Egyéb pénzügyi szolgáltatás bevételei 

 

 
4. Nem pénzügyi és befektetési szolgáltatás nettó árbevétele 

 

 
5. Befektetési szolgáltatás bevétele 

 

 
6. Fedezeti ügyletek veszteségének/nyereségének nyereségjellegű 
különbözete 

 

 
7. Alapügyletek (fedezett tételek) nyereségének/veszteségének 
nyereségjellegű különbözete 

 

 
8. Fizetett kamatok és kamatjellegű ráfordítások 

 

 
9. Pénzügyi lízingbe adott eszköz után elszámolt elábé 

 

  ____________________   ___________________   ________________________________  
 helység dátum az adózó vagy képviselője (meghatalmazottja) 
 aláírása 
 



„C” jel ű betétlap 
2013. adóévről a Sárbogárd Város Önkormányzat illetékességi területén folytatott állandó jellegű 

iparűzési tevékenység utáni adókötelezettségről szóló helyi iparűzési adóbevalláshoz 

Biztosítók nettó árbevételének kiszámítása 

I. Adóalany: 

1. Adóalany neve (cégneve):.................................................................................................................... 

2. Adóazonosító jele:.................................................................adószáma:.............................................. 

 Adatok Ft-ban 
 

1. Htv. szerinti - vállalkozási szintű - éves nettó árbevétel 
    (2+3+4+5+6+7-8) 

 

 2. Biztosítástechnikai eredmény 
 

 
3. Nettó működési költség 

 

 
4. Befektetésekből származó biztosítástechnikai ráfordítások (csak 
élet biztosítási ágnál) és az egyéb biztosítástechnikai ráfordítások 
együttes összege 

 

 
5. Fedezeti ügyletek nyereségének/veszteségének nyereségjellegű 
különbözete 

 

 
6. Alapügyletek (fedezett tételek) nyereségének/veszteségének 
nyereségjellegű különbözete 

 

 
7. Nem biztosítási tevékenység bevétele, befektetések nettó 
árbevétele a Htv. 52. § 22. c) alpontja szerint egyéb növelő tételek 

 

 
8. Htv. 52. § 22. c) alpontjában foglalt csökkentések 

 

  ____________________   ___________________   ________________________________  
 helység dátum az adózó vagy képviselője (meghatalmazottja) 
 aláírása 
 



„D” jel ű betétlap 
2013. adóévről a Sárbogárd Város Önkormányzat illetékességi területén folytatott állandó jellegű 

iparűzési tevékenység utáni adókötelezettségről szóló helyi iparűzési adóbevalláshoz 

Befektetési vállalkozások nettó árbevételének kiszámítása 

I. Adóalany: 

1. Adóalany neve (cégneve):.................................................................................................................... 

2. Adóazonosító jele:.................................................................adószáma:.............................................. 

 Adatok Ft-ban 
 

1. Htv. szerinti - vállalkozási szintű - éves nettó árbevétel 
    (2+3+4+5+6) 

 

 2. Befektetési szolgáltatási tevékenység bevételei 
 

 
3. Nem befektetési szolgáltatási tevékenység bevétele 

 

 
4. Kapott kamatok és kamatjellegű bevételek együttes összege 

 

 
5. Fedezeti ügyletek nyereségének/veszteségének nyereségjellegű 
különbözete 

 

 
6. Alapügyletek (fedezett tételek) nyereségének/veszteségének 
nyereségjellegű különbözete 

 

  ____________________   ___________________   ________________________________  
 helység dátum az adózó vagy képviselője (meghatalmazottja) 
 aláírása 
 

„E” jel ű betétlap 
20... évben kezdődő adóévről Sárbogárd önkormányzat illetékességi területén  

folytatott állandó jellegű iparűzési tevékenység utáni adókötelezettségről szóló helyi  
iparűzési adóbevalláshoz 

Az eladott áruk beszerzési értéke és a közvetített szolgáltatások értéke figyelembe vehető együttes 
összege, kapcsolt vállalkozás adóalapja 

 

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

1.  Adóalany neve 
(cégneve):_________________________________________________________________________________ 

2. Adóazonosító jele: Adószáma: - - 

 

II. A Htv. 39. § (6) bekezdésének hatálya alá nem tartozó vállalkozás esetén 



                                                                                                                                                       (Ft) 

 1. Eladott áruk beszerzési értéke (elábé) összesen                                                  .  .  .  .

 2. Közvetített szolgáltatások értéke összesen                                                          .  .  .  .

 3. Az 1. és 2. sorból a Htv. 39. § (7) bekezdése 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) bekezdése szerinti közfinanszírozásban részesülő gyógyszerek  
     értékesítéséhez kapcsolódó elábé  500 M Ft-ot meg nem haladó nettó árbevételű vállalkozónak nem kell 
     kitölteni!                                                                                                             .  .  .  .                   

 5. A Htv. 39. § (4)-(5) bekezdése alapján (sávosan) megállapított, levonható elábé és közvetített szolgáltatások 
    értéke együttes összege                                                                                        .  .  .  .   

 6. 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 árbevétel esetén: (3.+4+5.) ] 
                                                                                                                                 .  .  .  .

III. A Htv. 39. § (6) bekezdésének hatálya alá tartozó kapcsolt vállalkozás esetén 

 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 közvetített szolgáltatások értéke         .  .  .  .

 5. A 3. és 4. sorból a Htv. 39. § (7) bekezdése szerinti export árbevételhez kapcsolódó összes elábé és 
     közvetített szolgáltatások értéke                                                                         .  .  .  .

 6. A 3. sorból a Htv. 39. § (7) bekezdése szerinti közfinanszírozásban részesülő gyógyszerek értékesítéséhez 
     kapcsolódó elábé                                                                                                .  .  .  .

 7. A kapcsolt vállalkozásoknál a Htv. 39. § (4)-(5) bekezdése alapján (sávosan) megállapított, levonható  
    elábé és közvetített szolgáltatások értéke együttes összege                                 .  .  .  .

 8. Kapcsolt vállalkozás tagjai által összesen figyelembe vehető eladott áruk beszerzési értékének és a közvetített 
     szolgáltatások értékének együttes összege (5.+6+7..)                                          .  .  .  .

 9. Kapcsolt vállalkozások összesített pozitív előjelű különbözet (adóalap) (1.-2.-8) 
                                                                                                                                .  .  .  .

 10. Az adóalanyra jutó vállalkozási szintű adóalap  

[9. sor* (”A” vagy „B” vagy „C” vagy „D” betétlap betétlap 1. sor)]                  .  .  .  .

  ____________________   ___________________   ________________________________  
 helység dátum az adózó vagy képviselője (meghatalmazottja) 
 aláírása 

 



„F” jel ű betétlap 
2013. adóévről a Sárbogárd Város Önkormányzat illetékességi területén folytatott állandó jellegű 

iparűzési tevékenység utáni adókötelezettségről szóló helyi iparűzési adóbevalláshoz 

A vállalkozási szintű adóalap megosztása 

I. Adóalany: 

1. Adóalany neve (cégneve):.................................................................................................................... 

2. Adóazonosító jele:.................................................................adószáma:............................................ 

 Adatok Ft-ban 

1. A vállalkozás által az adóévben – a Htv. melléklete szerint – 
figyelembe veendő összes személyi jellegű ráfordítás összege 

 

2. Az önkormányzat illetékességi területén 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. mellékletet szerinti összes 
eszközérték összege 

 

4. A 3. sorból az önkormányzat illetékességi területén 
figyelembe veendő - a Htv. melléklete szerinti - eszközérték 
összege 

 

5. Egyetemes vagy közüzemi szolgáltató, villamosenergia- 
vagy földgázkereskedő villamosenergia vagy földgáz végső 
fogyasztók részére történő értékesítéséből származó összes 
számviteli törvény szerinti nettó árbevétele 

 

6. Az 5. sorból az egyetemes vagy közüzemi szolgáltató, 
villamosenergia- vagy földgázkereskedő villamosenergia vagy 
földgáz végső fogyasztók részére történő értékesítéséből 
származó az önkormányzat illetékességi területére jutó 
számviteli törvény szerinti nettó árbevétele 

 

7. Villamos energia elosztó hálózati engedélyes és 
földgázelosztói engedélyes esetén az összes végső 
fogyasztónak továbbított villamos energia vagy földgáz 
mennyisége  

                               
                     kwh vagy ezer m3 

8. A 7. sorból a villamos energia elosztó hálózati engedélyes 
és földgázelosztói engedélyes esetén az önkormányzat 
illetékességi területén lévő végső fogyasztónak továbbított 
villamosenergia vagy földgáz mennyisége 

                               
                     kwh vagy ezer m3 

9. Az 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 

 



10. A 9. sorból az önkormányzat illetékességi területén a 
HTV. 37. § (3) bekezdés szerint létrejött telephelyre jutó 
összeg 

 

11. A vezeték nélküli távközlési tevékenységet végző 
vállalkozó távközlési szolgáltatást igénybe vevő előfizetőinek 
száma 

                                       
                              db 

12. A 11. sorból az önkormányzat illetékességi területén 
található számlázási cím szerinti vezeték nélküli távközlési 
tevékenységet igénybe vevő előfizetők száma 

 
                              db 

13. A vezetékes távközlési tevékenységet végző vállalkozó 
vezetékes távközlési tevékenység szolgáltatási helyeinek 
száma 

 
                               db 

14. A 13. sorból az önkormányzat illetékességi területén 
található vezetékes szolgáltatás helyeinek 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 

  ____________________   ___________________   ________________________________  
 helység dátum az adózó vagy képviselője (meghatalmazottja) 
 aláírása 

 



„G” jel ű betétlap 
2013. adóévről a Sárbogárd Város Önkormányzat illetékességi területén folytatott állandó jellegű 

iparűzési tevékenység utáni adókötelezettségről szóló helyi iparűzési adóbevalláshoz 

Nyilatkozat túlfizetésről 

I. Adóalany: 

1. Adóalany neve (cégneve):.................................................................................................................... 

2. Adóazonosító jele:.................................................................adószáma:............................................ 

Nyilatkozat (megfelelő bekarikázandó): 
1. A túlfizetés összegét később esedékes iparűzési adó fizetési kötelezettségre kívánom 

felhasználni. 

2. A túlfizetés összegéből …................. Ft-ot kérek visszatéríteni, a fennmaradó összeget később 
esedékes iparűzési adófizetési kötelezettségre kívánom felhasználni. 

3. A túlfizetés összegéből …................... Ft-ot kérek visszatéríteni, …............................. Ft-ot 
kérek más adónemben/hatóságnál nyilvántartott lejárt esedékességű tartozásra, a fennmaradó 
összeget később esedékes iparűzési adó fízetési kötelezettségre kívánom felhasználni. 

4. A túlfizetés összegéből ….................. Ft-ot kérek más adónemben/hatóságnál nyilvántartott 
lejárt esedékességű köztartozásra átvezetni, a fennmaradó összeget később esedékes 
iparűzési adó kötelezettségre kívánom felhasználni. 

5. A túlfizetés teljes összegének visszatérítését kérem. 

6. Köztartozásom NAV-nál, más önkormányzatnál nincs. 

Más adónemben/hatóságnál nyilvántartott lejárt esedékességű köztartozására átvezetendő összegek 

Sorszám Köztartozás nyilvántartó 
intézmény megnevezése 

Köztartozás fajtája Összeg 
Ft 

Köztartozáshoz tartozó pénzintézeti 
számlaszám 

1.     

2.     

3.     

4.     

5.     

     

     

  ____________________   ___________________   ________________________________  
 helység dátum az adózó vagy képviselője (meghatalmazottja) 

 aláírása 



KITÖLTÉSI TÁJÉKOZTATÓ 

Az I-IX. pontokhoz: az általános adatokat kérjük értelemszerűen kitölteni.  

A VII. ponthoz:  

1. Éves nettó árbevétel: A helyi adókról szóló 1990. évi C. törvény (továbbiakban: Htv.) VII. fejezet 52. § 22. pontja 
szerint. 

2. Eladott áruk beszerzési értéke: a kettős könyvvitelt vezető vállalkozások esetében a vásárolt és változatlan formában 
eladott anyagoknak, áruknak – a számvitelről szóló törvény szerint az eladott áruk beszerzési értékeként elszámolt – 
bekerülési (beszerzési) értéke. Az egyszeres könyvvitelt, valamint – a személyi jövedelemadóról szóló törvény hatálya 
alá tartozó – pénzforgalmi nyilvántartást vezető vállalkozók esetében a tárgyévi árubeszerzésre fordított kiadás, 
csökkentve a kifizetett árukészlet leltár szerinti záró értékével, növelve a kifizetett árukészlet leltár szerinti nyitó 
értékével. Csökkenti az eladott áruk beszerzési értékét az az érték, amellyel az adóalany anyagköltségként, közvetített 
szolgáltatások értékeként nettó árbevételét csökkentette (Htv. 52. § 36. pont). 

3. Közvetített szolgáltatás értéke: az adóalany által saját nevében vásárolt és a harmadik személlyel (a megrendelővel) 
írásban kötött szerződés alapján, a szerződésben rögzített módon részben vagy egészben, de változatlan formában 
továbbértékesített (továbbszámlázott) szolgáltatás értéke. Közvetített szolgáltatásnál az adóalany vevője és nyújtója is a 
szolgáltatásnak, az adóalany a vásárolt szolgáltatást részben vagy egészben közvetíti úgy, hogy a megrendelővel kötött 
szerződésből a közvetítés lehetősége, a számlából a közvetítés ténye, vagy az, hogy az adóalany nemcsak a saját, hanem 
az általa vásárolt szolgáltatást is értékesíti változatlan formában, de nem feltétlenül változatlan áron, egyértelműen 
megállapítható. [Htv. 52. § 40. pont]. 

5. Anyagköltség: A kettős könyvvitelt vezető vállalkozások esetében a vásárolt anyagoknak – a számvitelről szóló törvény 
szerint – anyagköltségként elszámolt bekerülési (beszerzési) értéke. Az egyszeres könyvvitelt, valamint – a személyi 
jövedelemadóról szóló törvény hatálya alá tartozó – pénzforgalmi nyilvántartást vezető vállalkozók esetében a tárgyévi 
anyagbeszerzésre fordított kiadás, csökkentve a kifizetett anyagkészlet leltár szerinti záró értékével, növelve a kifizetett 
anyagkészlet leltár szerinti nyitó értékével. [Htv. 52. § 37. pont]. 

6. A Htv. VII. fejezet 52. § 25. pontja szerint. 

7.  A vállalkozás szintű iparűzési adóalap kerül meghatározásra, függetlenül a tevékenység végzésének helyétől. 

8.  A foglalkoztatottság növeléséhez- Htv 39/D § - kapcsolódó adóalap mentesség 1.000.000.-Ft/fõ. 

9. Ha az adóévben a vállalkozó átlagos statisztikai állományi létszáma az előző adóév átlagos statisztikai állományi 
létszámához képest 5%-ot meghaladó mértékben csökken, akkor az adóévet megelőző adóévre igénybe vett adóalap-
mentesség összegével a Htv. 39.§-ának (1) bekezdése szerinti adóalapot meg kell növelni. 

10. Mentességgel csökkentett vállalkozási szintű adóalap (7-8+9). 

11. Fel kell tüntetni a 10. sorban szereplő vállalkozás szintű adóalap megosztása eredményeként előálló települési 
adóalapot [Htv. melléklet]. 

12. Sárbogárd Város Önkormányzat Képviselőtestületének iparűzési adóról szóló rendeletében biztosított adóalapot 
csökkentő összegeket kell szerepeltetni.  

13. Az iparűzési adóról szóló rendelet szerinti adóalapot kell feltüntetni. Amennyiben a 12. sor összege nagyobb, mint a 
11. sor összege, akkor „0”-t kell feltüntetni. 

14. A 2013. évi adó összegét kell beírni. Az adó mértéke 2%. 

15. Az iparűzési adórendeletben biztosított adókedvezmények összegét kell szerepeltetni.  

16. Ideiglenes jelleggel más önkormányzati adóhatóságnál folytatott tevékenység utáni megfizetett adó a Htv. 40. § (4) 
bekezdése alapján levonható. 

18. A 2013. évi kedvezményekkel csökkentett iparűzési adófizetési kötelezettség összegét kell beírni. 

19.  A 2013. évben befizetett adóelőleg összegét kell feltüntetni. 

20. 2013. december 20-ig feltöltési kötelezettség miatt befizetett összeg. 

21. A 2013. évi még fizetendő adó összegét kell beírni és legkésőbb 2014. május 31-ig megfizetni. Ha a tényleges 
adófizetési kötelezettség kevesebb, mint a 2013. évi befizetett összeg, valamint kéri és nyilatkozik, hogy nincs 
köztartozása, az összeget bankszámlájára visszautaljuk. 

A 22. ponthoz: Az önkormányzatra jutó adóátalány összege. 

Amennyiben a vállalkozás több önkormányzat illetékességi területén működik az adóalapot meg kell osztani. 

Az „F” jel ű betétlapon a számítás módját kell részletezni. Amennyiben a vállalkozás székhelye és telephelye csak Sárbogárd 
város illetékességi területén van, akkor ezeket a sorokat és a táblázatot nem kell kitölteni. A megosztási módszerek 
közül nem lehet azt alkalmazni, amelyik a székhely vagy valamelyik telephely szerinti település esetén nulla forint 
települési adóalapot eredményezne. Az a vállalkozó, akinek a tárgyévet megelőző teljes adóévben az adóalapja 
meghaladta a 100 millió forintot, köteles a komplex megosztási módszert alkalmazni. 

Az „A” jel ű betétlapon táblázatban a nettó árbevételt kell részletezni. 

 
 

A KITÖLTETLEN BEVALLÁS ÉRVÉNYTELEN.  
FIGYELEM: AZ ADÓBEVALLÁST ALÁÍRÁSSAL ELLÁTVA KÉRJÜK BEADNI. AZ ALÁÍRÁS 
NÉLKÜL BEKÜLDÖTT/BEADOTT ADÓBEVALLÁS ÉRVÉNYTELEN, TOVÁBBÁ AMENNYIBEN 
KÖNYVELŐ NYÚJTJA BE AZ ADÓBEVALLÁST, MEGHATALMAZÁST KÉRÜNK CSATOLNI. 
ENNEK HIÁNYÁBAN A BEVALLÁST ELFOGADNI NEM TUDJUK. 



Iparűzési adó feldolgozási összesítő 

 

Megnevezés Összesen 
(Ft) 

Adózók 
száma (fő, db) 

1. Számviteli tv. szerinti éves nettó árbevétel (ÁFA nélkül) (+) 
  

2. Egyéb pénzügyi szolgáltatás bevételei (+) 
  

3. Kapott kamatok és kamatjellegű bevételek (+) 
  

4. Nem pénzügyi és befektetési szolgáltatás nettó árbevétele 
(+) 

  

5. Befektetési szolgáltatás bevétele (+) 
  

6. Nem befektetési szolgáltatási tevékenység bevétele (+) 
  

7. Biztosítástechnikai eredmény (+) 
  

8. Biztosítóknál nettó működési költségek (+) 
  

9. Befektetésekből származó biztosítástechnikai ráfordítások, 
    egyéb biztosítástechnikai ráfordítások (+) 

  

10. Nem biztosítási tevékenység bevétele, befektetések nettó 
      bevétele, egyéb növelő tételek (+) 

  

11. Fedezeti ügyletek veszteségének/nyereségének 
      nyereségjellegű különbözete (+) 

  

12. Alapügyletek (fedezett ügyletek) 
     nyereségének/veszteségének nyereségjellegű különbözete 
(+) 

  

13. Biztosítóknál a Htv. 52. § 22. c) pontjában foglalt 
      csökkentések (-) 

  

14. Az egyéb szolgáltatások értékeként, illetve egyéb 
      ráfordítások között kimutatott jövedéki adó (-) 

  

15. Egyéb ráfordítások között kimutatott, az adóhatósággal 
      elszámolt regisztrációs adó, energia adó (-) 

  

16. Felszolgálási díj árbevétele (-) 
  

17. A társasági adóról és az osztalékadóról szóló törvény 
      szerinti jogdíjból származó, árbevételként elszámolt 
      ellenérték (-) 

  

18. Fizetett kamatok és kamatjellegű ráfordítások (-) 
  

19. Pénzügyi lízinget végző vállalkozások esetén az eladott 
áruk 
      beszerzési értéke (-) 

  

20. HTV. SZERINTI NETTÓ ÁRBEVÉTEL  
      [(1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12)- 
       (13+14+15+16+17+18+19)] 

  

21. Eladott áruk beszerzési értéke 
  

22. Közvetített szolgáltatások értéke 
  

23. Eladott áruk beszerzési értéke és közvetített szolgáltatások 
      értéke együttesen levonható összege (-) 

  

24. Alvállalkozói teljesítések értéke (-) 
  

25. Anyagköltség [a Htv. 39. § (1) bek.] (-) 
  

26. Alapkutatás, alkalmazott kutatás, kísérleti fejlesztés 
      közvetlen költsége (-) 

 
    

 

27. HTV. SZERINTI ADÓALAP [20-(23+24+25+26)] 
  

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

  



29. A foglalkoztatás csökkenéséhez kapcsolódó adóalap 
növekedés (+) 

  

30. HTV. SZERINTI ADÓALAP MENTESSÉGGEL 
      KORRIGÁLVA [(27-28)+29] 

  

31. Adómentes adóalap önkormányzati döntés alapján (-) 
  

32. Adózás alá eső adóalap (30-31) 
  

33. ADÓKÖTELES ADÓALAP SZERINTI IPARŰZÉSI 
     ADÓ 

  

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

  

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

  

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

  

37. FIZETENDŐ IPARŰZÉSI ADÓ [33-(34+35+36)] 
  

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

 
 
 

 

39. Első adóelőleg részletre bevallott összeg 
  

40. Második adóelőleg részletre bevallott összeg 
  

41. Külföldön létesített telephelyre jutó adóalap 
  

42. Az export árbevétellel összefüggésben elszámolt elábé 
     és közvetített szolgáltatás értéke 

 
 
 
 

 

43. A közfinanszírozott gyógyszerek értékesítésével 
      összefüggésben elszámolt eladott áruk beszerzési értéke 

  



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 

    

KISADOZÓ 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) 

   

 


