AZ ADÓHATÓSÁG TÖLTI KI!

Azonosító szám: ………………………………………..

Benyújtás, postára adás napja: ...………………………… Átvevő aláírása: …………………………………………

ÖNELLENŐRZÉSI LAP
a/az

_ _ _ _ évi helyi iparűzési adó helyesbítéséhez

Adózó neve: ______________________________________________________
Székhelye: _______________________________________________________
Telephelye: ______________________________________________________
Levelezési címe: __________________________________________________
Adószám:

_ _ _ _ _ _ _ _-_-_ _

Adóazonosító jel:

__________

Statisztikai számjel:

_ _ _ _ _ _ _ _-_ _ _ _-_ _ _-_ _

ÖNELLENŐRZÉSI PÓTLÉKSZÁMÍTÁS
1. Önellenőrzés időpontja: ________ év ________________ hó _____ nap.
2. Adókülönbözet kiszámítása: (100 Ft-ra kerekítve!)
Önkormányzatra jutó adóalap:
Bevallásban eredetileg feltüntetett adat
_____________
Adóalap változása (+/-):

Módosított adat
______________

_____________

Adókülönbözet kiszámítása:
Bevallásban eredetileg feltüntetett adat
_____________

Módosított adat
______________

Adóösszeg változása (+/-):

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ __ _

Önellenőrzési pótlék összege:

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ __ _

Önellenőrzés számításának részletezése
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Eredeti bevallásban
feltüntetett adatok
(Forintban)

Megnevezés
1.
2.

Htv. szerinti – vállalkozási szintű – éves nettó
árbevétel (részletezése külön lapon található)
Eladott
áruk
beszerzési
értékének,
közvetített
szolgáltatások értékének figyelembe vehető [a Htv. 39.§.
(6) bekezdésének hatálya alá nem tartozó adóalany
esetén: „ E” lap II/7.sor] együttes összege

3. Az alvállalkozói teljesítmények értéke
4. Anyagköltség
5. Alapkutatás, alkalmazott kutatás, kísérleti fejlesztés
adóévben elszámolt közvetlen költsége
6. Htv. szerinti - vállalkozási szintű - adóalap
[1-(2+3+4+5)]
vagy a Htv. 39.§. (6) alkalmazása esetén: ”E” lap III/11. sor
7. A foglalkoztatás növeléséhez kapcsolódó adóalap
mentesség
8. A foglalkoztatás csökkentéséhez kapcsolódó adóalap
növekmény
9. Mentességekkel korrigált Htv. szerinti adóalap
/vállalkozási szintű/
(6-7+8)
10. Az önkormányzat illetékességi területére jutó - a
9. sorban lévő adóalap megosztás szerinti – adóalap
/települési szintű/
11. Adómentes adóalap önkormányzati döntés alapján
(Htv. 39/C. § szerint). (Ha a vállalkozási szintű adóalap
kisebb 2,5 millió Ft-nál, akkor 10=11)
12. Adóköteles adóalap önkormányzati döntés alapján.
(Ha a vállalkozási szintű adóalap nagyobb 2,5 millió Ft-nál
akkor 10=12)
13. Adóalapra jutó iparűzési adó
(12. sor x 1,8
%)
14. Adómentes: Szabályozott ingatlanbefektetési társaság
[Htv. 39/E.§ (1) bek. szerint, a Szit. tv. szerinti társaság]
15. Az ideiglenes jellegű iparűzési tevékenység után az
adóévben
megfizetett
és
az
önkormányzatnál
levonható adóátalány összege
[Htv. 40/A. § (1) bek. a) pontja]
16. Az adóévben megfizetett útdíj 7,5 %-ának a
településre jutó összege
[Htv. 40/A. § (1) bek. b) pontja]
17. Iparűzési adófizetési kötelezettség
(100 Ft-ra kerekítve!)
[13 -( 14+15+16)]
18. Adóelőlegre befizetett összeg
19. Feltöltési kötelezettség címén befizetett összeg
20. Még fizetendő adó összege

[17-(18+19)]

21. Adótúlfizetés összege

[(18+19)-17]

22. Az önkormányzatra jutó adóátalány összege
23. Külföldön létesített telephelyre jutó adóalap
24. Az adóévben megfizetett e-útdíj 7,5 %-a

Helyesbített adatok
(Forintban)

-3-

Iparűzési adóbevallás benyújtására előírt
határidő
Önellenőrzés nyilvántartásba vételének
dátuma
Eltelt napok száma

Az önellenőrzés okát, szöveges indoklását és az önellenőrzési pótlék
számításának menetét kérjük mellékelni!
Felelősségem tudatában kijelentem, hogy a fenti adatok a valóságnak
megfelelnek.

___________, __________ év ______________ hó _____ nap

__________________
cégszerű aláírás

A bevallás ellenjegyzése esetén az ellenjegyző személy:
Neve: _______________________
Adószáma:

--

Adóazonosító jele:



Adótanácsadói oklevelének száma, kelte vagy adószakértői engedélyének száma,
kelte:
Ellenjegyzés dátuma:__________ év ________________hó ______nap

A bevallást ellenjegyeztem:
_________________
adótanácsadó, adószakértő aláírása

