Az adóhatóság tölti ki!
Benyújtás, postára adás napja: ......... év...............hó.......nap.
Az adóhatóság megnevezése: ..............................................
Az adóhatóság azonosító száma:..
…………………………………….
Az átvevő aláírása

ÖNELLENŐRZÉSI LAP
a ....................... évi iparűzési adó helyesbítéséhez
I. AZONOSÍTÓ ADATOK:
1. Az adózó neve (cégneve): ....................................................................................................
címe (lakóhelye, székhelye): .................................................................................................
telephelye:............................................................................................................................
levelezési címe:.....................................................................................................................
adószáma: ............................................................................................................................
II. ADÓSZÁMÍTÁSSAL KAPCSOLATOS ADATOK
Az önellenőrzéssel helyesbített időszak: ........................... év
Az önellenőrzés időpontja: .................. év ...................................... hó ............... nap
Eredeti adat
Ft-ban

Módosított adat
Ft-ban

Változás összege
Ft-ban

Az adó alapja
Az adó összege
Önellenőrzési pótlék
Felelősségem tudatában kijelentem, hogy a fent közölt adatok a valóságnak megfelelnek.
Kelt: ...............................................................
.................................................................
(cégszerű) aláírás
A bevallás ellenjegyzése esetén az ellenjegyző személy
neve: ........................................................................................................................................
adószáma vagy adóazonosító jele: ............................................................................................
adótanácsadói oklevelének száma, kelte vagy adószakértő engedélyének száma, kelte: ..............
.................................................................................................................................................
Ellenjegyzés dátuma: .................. év ...................................... hó ............... nap
A bevallást ellenjegyzem:
...................................................................
adótanácsadó, adószakértő aláírása

KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ
A helyesbített adóalapot, adót a helyesbítéstől számított 15 napon belül az erre a célra szolgáló
nyomtatványon (Önellenőrzési lapon) kell bevallani.
Az önellenőrzéssel az adóalapot, az adót a kötelezettség eredeti időpontjában hatályos
szabályok szerint, a helyesbítendő adóra előírt bevallási időszakra, az adó-megállapításához
való jog elévülési idején belül lehet helyesbíteni.
Önellenőrzéssel csak azt az adót kell helyesbíteni, amelynek az összege a 100 forintot
meghaladja.
A helyesbített adó és az önellenőrzési pótlék a helyesbített összeg és a pótlék bevallásával
egyidejűleg esedékes.
Az adózó javára mutatkozó helyesbítés esetén önellenőrzési pótlékot sem felszámítani, sem
megfizetni nem kell.
ADÓSZÁMÍTÁSSAL KAPCSOLATOS ADATOK
Az önellenőrzés napja az a nap, amikor adónyilvántartását helyesbíti.
A módosított és eredeti adatok különbségét a változás rovat megfelelő előjellel ellátott sorába
kell beírni. A változás pozitív összegű adata után kell az önellenőrzési pótlékot felszámítani. A
figyelembe veendő időszakot az önellenőrzés napja és az eredeti bevallás benyújtási határidő
különbsége adja.

9. AZ ADÓ KISZÁMÍTÁSA
Az adatokat
forintban kell
megadni
911. A Htv. szerinti - vállalkozási szintű - éves nettó árbevétel
(részletezése külön lapon található)
912. Eladott áruk beszerzési értéke
913. Közvetített szolgáltatások értéke
914. Anyagköltség
915. Htv. szerinti - vállalkozási szintű - adóalap
/911-(912+913+914)/
916. Az önkormányzat illetékességi területére jutó
- megosztás szerinti - adóalap
917. Adómentes adóalap önkormányzati döntés alapján összesen
(9171)
9171. 1,5 millió Ft, illetve az alatti nettó árbevétel
918. Az önkormányzati rendelet szerinti adóköteles adóalap (916917)
919. Adóalapra jutó iparűzési adó összege (918 × 2 %)
920. Önkormányzati döntés szerinti adókedvezmény összesen
(az önkormányzat rendeletében megállapított, az iparűzési
adóból levonható mentesség, kedvezmény)
(9201+9202+9203+9204)
9201. Kezdés 1. évében veszteséges vállalkozás
adómentessége
9202. Kezdés 2. évében veszteséges vállalkozás
adómentessége
9203. Ipari park kedvezménye (5 éves)
9204. Ipari park kedvezménye (10 éves)
921. Az ideiglenes jellegű iparűzési tevékenység után az adóévben
megfizetett és az önkormányzatnál levonható adóátalány
összege
922. Kommunális beruházás miatt magánszemély által levonható
kedvezmény összege (1995.évi XCVIII. tv. 10.§ (2) alapján)
923. Iparűzési adófizetési kötelezettség
/919-(920+921+922)/
924. Adóelőlegre befizetett összeg
925. Feltöltési kötelezettség miatt befizetett összeg
926. Még fizetendő adó /823-(824+825)/
927. Adótúlfizetés összege /(824+825)-823/
10.

Az önkormányzatra jutó adóátalány összege:

Az
adóhatóság
tölti ki!

