
BEvALLÁs
a helyi iparűzesi ailóről

ólhniló jellegű iparűási teúkenység esetéa
Főlap

2013. évben kezdődó adóévben a/az önkormányzat illetéke§§égi tedletén
fol1,tatott tevékenység utáni adókötelezettségről

(Benyrljtandó a székheln telephely fekvése §zerinti települési önkormányzat, fővárosban a fóváro§i
önkormányzat adóhatóságához.)

L Bevallás jellege

! 1, Éves bevailás
Tl _ -, ,.l ] 2, Záro bevalla§

! 3, Előtár§asági beval]ás

! 4, Naptári é\,től eltérő üzleti évet vá]asztó adózó bevallása

! 5, Év közben kezdó adózó bevallása

! 6, Naptári é\,től eltérő úzleti évet választó adózó áttérésének évéről készült évközi bevallása

D 7, A szeméIyi jövedelemadóról szóló törvény szerint mezőgazdasági óstermeló bevallása

n s, e Htv. rz. § (z) uekezdés a) pontja alapján állandó jellegi iparűzési tevékenysé8gé váló tevékenység

után benlijtott bevaliás

D 9. A kisadóZó vállalkozás téte]es adójának alanyaként ben)njjtott bevallás

! to. e Htu.:o/t.5 a szerint mentes adóalany bevallása

! 11. önellenólzés

II. Bellallott idő§zák fffl ] eufl ] lo fl ] nuptot fffl-']e,f!hof!nupig

III. Á zfuó bevallás benn|jlásának oka

! 1. Felszámolás

! 2. Végelszámolás

D :. Átalakr:lás

D 4. A tevékenység sa;át elhatározá§ból történő megszüntetése

! 5. Hatósági megszúntetés

! 6. Előtirsaságként múködő társaság cégbejegyzés iránti kérelmének eluta§itása va8y a kérclein bejegyzés
e]őtti vi§s7avonásá

! z. székhely áthelyezése

! 8. TelePheiy megszüntetése

! 9. tgy"zerú.iien váJ]alkozói adóálanyisá8 megszünése

! t0. Egyéni vállalkozói tevékenység szüneteltetése

! 1l. A kisadózó vállalkozások tételes adójában az adóalanyiság év közben való ke]etkezése

! lZ. A klsadózó vállalkozások tételes adójában az adóalanyiság megszűnése
(a tevékenység megszüntetése nélkül)

! 13. A kisvállalati adóbarr az adóalanlság megszúnése

! 14. A települési önkormányzat adórendeletének hatályon kívül helpzése

! ts, t véb:



IV. Bwallásban szereplő betétlapok !e !s !c !o !r !r !c !H

vI. Áz adó alapiának egysz€nú§it€tt meghátározási módiát vál.sztók nyilatkozata

Az adóéwe az adóalap egyszerűsitett megállaPítási módját választom|

! a) a személyjövedelemadóról §zóló törvény szerinti átalányadózóként

! b) az egyszerűsitett vállalkozói adó alanyaként

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

! d) a kisvállalati adó hatáIya alá tartozó adóalanyként

V Adóalanv

1, Adóalany neve (cégneve):

2. születé§ihelve: ufuo,/kö,,ég, id.;", ffff-leuflllo fl] *p
3. Ania sziiletési családi és utóneve:

4. Adóazonositó jele: trmrn ! n
S. Srekh.ly., lukóh"ly", ffff l város/község

közterület közterület jellege _ hsz. _ ép. _ lh, _ em. ajró

6. Bevallást kitöltő neve| telefonszáma/e mail címe:



vIL Az adó

1. Htv. szerinti - vállalkozási szintű - éves nettó áöevétel
(részletezése külön lapon található)

2. Eladott áruk beszerzési értékének, kózvetitett szolgáltatások értékének
íigyelembe vehető [a Htv 39. § (6) bekezdésén€k hatálya alá
nem tartozó adóa]any esetén| ,,E" lap II/7, sor] e8yüttes összeg€

3. Az a]válialkozói teljesítések értéke

4, Anyagköltség

5. Alapkutatás, alkalmazott kutatás, kisérleti fejlesztés adóévben

elszámolt közvetlen költsége

(F0

mmmm,m,

tnmmm,m,
mmmmm,
mmmm,m,
mmtmm,m,

ó. Hrv,szerinti - válldlkozási szirrLú - adóalap Il-t2+} -4 5) T í--Tl -T-
vagyaHtv 39, § (6)bek. 

"ttut.u,a," "."tenl 'i;á" i*UV''.*.l mmmm.m,
7. A fog]alkoztatás növeléséhez kapcsolódó adóalap-mentesség m .m m m ,m ,

8. A fog]alkoztatás csökkentéséhez kapcsolódó adóalap_növekmény m.fI m m m,
9. Mentességekkel korrigált Htv. szerinti _ a vállalkozási szintű -

adóalap [6 (7+8)]

l0. Az ónkoímányzat ill€tékessé8i t€rületére jutó - a 9. sorban lévő

adóalap megosztása szerinti - települési szintú adóalap

l L Adómentes adóalap önkormányzati döntés alapján
(HtY 39/C, §-a szerint)

mmmrom,
mmmmf!
mmmtnm,

12, Az önkormányzati r€nde]et §zeinti adóköteles adóalap (l0 l1) m.mmmm,
13, Adóalaprajutó iparűzési adó összege (12. sor x ,,., Yo)

14, Önkormányzati döntés szerinti adókedvezmény
(Htv,39/C, § á§zerino

l5, Ál ideislene\ iellesű iDarüze\i tevékenv\ep után ar adoer ben
megfizáert e" az ö"nkoimanyzatnál levórh'ato adoáta]any összege

[Htv. 40/A. § (1) bekezdés a) pontja §zerint]

mmf!ffim,
mmmtmm,
mmmm[n

'"*íi1",,'J:',ffi::i""1íll'Í':í;ifiliíi"-.zdésb)pontjaszerint] m.tn.m.m m,
17, lparűzési adófizetési köteiezettség |13 (14+15+l6)]

l 8, Az önkormányzatía jutó adóátalány összege

1 9, Külfóldön létesített telephelyre jutó adóalap

20. az adóévben megfizetett e,útdi 7,5% a

mmmmm,
mtn[nmm,
mmmmm,
mmmm,m,



VIII. Adóelőleg bevallá.sa

t, tlól.gti,.t*lidőouk fffl ltufl llofl''lnaptot [T fTl*f!r,uf!*pg
Összeg (F0

mmmm[!,
[n[|mmm,

2, Elsó elólegrészlet

3. Második elólegrészlet

Bsedékesség

ffflle"fJr,of!nup

ffflle"f!r,of!nuo

IX. Felelősségem tudatában kijelentem, hogy a bevallásban közölt adatok a valóságnak megfelelnek.

h"ly"é' ryHS-
l. Á jelen adóbevallá§t ellenjegyzem:

2, Ádótanácsadó, adószakértő neve:

3, Adóazonositó száma|

4, Bizonyitvány/igazolványszána:

5, J€lölje x-szelI

! az adóhatósághoz bejelentett, a bevallás aláírására jogosult iállandó meghatalmazott

! meghatalmazott (me$atalTáZás csatolva)

! adóhatósághoz bejelentett pénzügyi képviseló



,,lf' jelű betétlap

20- évben kezd ődő adőévről al az önkormányzat illetékességi

területén fo\tatott állandó jellegű iparűzési tevékenység utáni
adókötelezettségről szóló helyi iparűzési adóbevalláshoz

vállalkozók nettó árbevételének a kiszámítása

L Adoalany neve (cégneve):

2. Adóazonosító jele:

II. A nettó árbevétel
(F0

1. Htv. szerinti _ vállalkozási szintú, éves nettó árbevétel I2_3 n_r_u] ff[] .ff[l.m m .m ,

2, A számviteli töNény szerinti nettó áIbevétel

3. A társasági adóról és az osztalékadóról szóló törvéDy

szerinti jogdíjbevétel

4, Egyéb szolgáltatások éítékeként, illetve egyéb ráfordítások

között kimutatott jövedéki adó összege

5. Egyéb láfordítások közótt kimutatott regisztrációs adó,

energiaadó összege

6. Felszolgáási díj árbevétele

rnmmmm,
[Immmm,
rnm,mmm,
tnmtnmm,
mm,mmm,

az adózó vagy képviselője (meghatalmazottja)
aláírása

c.0243 300/2013, i sz, Pilri!N)om,laZn



,,E" jelű betétlap
20_ évben kezdődő adóévről a/az önkormányzat

illetéke§§égi területén fol}tatott állandó iellegű iparűzé§i tevékenység utáni
adókötelezett§églól szóló helyi iparúzésí adóbevaltáshoz

Az eladott áruk beszerzési érték€ é§ a kőzvetített §zolgáltatá§ok értéke figyelembe vehető

együttes ö§szege, kapcsolt vállalkozás adóalapja

L Ádóalany| a Htq 39. § (6) hek€zdé<9€rintikapcsollvillálknzá.lJgii!

l, Adóalan}, neve (cégneve):

-t] tt]
II. AHtv.39, § (ó) üekezdésének hatáb,a alá Dem tartozó vállálkozás €setén

l,Eládort áfuk b*kúési éíéke (elíbé)összesen

2 KöZ\ttiletl szolsáhatásokénéke ósszesen

3.AZ 1. és 2,solbó|! H§l]9, § (i) bekezdése ycúrti exPortálbevételhez kapcsolódó elábé
és kózvdirett vol8áhalások éltéke, (500 M Fl ot neg nem baladó í€ttó árbelételű
vállálkozónak nen k ll kitólteni!)

4.Ázl.sorból!tl§l39,§(7)bekezdóscszernrdki'zfinclszhozásbanré9esülóg.vóBy9crk
é éksité§éhez kaPsolódó elábé, (500M !t ot meg.em haladó nettó á.bevételii
vállalkozónaknem ke|l kitölteni!)

5. Áz l, sorbó] a Hhl 39, § (7) bekeldése 9{inti töldgázpiaci és vill nofne.8ia pia.i ü8lletek
dvámolása éldekébeó yásáfult é5 továbbórtékesített,! szánvitelrii] sZóIó tijrvény szeíiDli
eladott áruk begúzési értékeként dvínrolt lijld8áz és vill.mos enelsia b6kzÉsi ó éke,
(500 M Fi_ot meg trem haladón€ttó árbeYételúYállalkozóíak nen kell kitólteíil)

ó,A H§l39. § (4) és (5) bekezdése alaPjáD (stilosrn) ne8állaPitolt, kvonható elábó és köZleúell
yol8áltltások értékeeg|iittcs óstge (500 M Fi_ot m€8 ne haladó tr€ttóá.b6ét€lú
váll.Ikozónak nen kell ldtölteni|)

7, Figyelenbe vehctó elábé és a kózvetitetl szolgtiltatások éllékáFkeglülles ó$re8e l1e8iiliebb
500il |l netló irbevélclű adóZó sdén (] +2 ),500M Fl fehltineitó árbevélel eselén:
(3,+4,+5,+6,) 

]

tTt]

trn
ttT

ul, A HtY 39, § (6) bekezdésének hátálya álá tartozó kaPcsolt vállálkozás es.tén

l,A kaP6o1tvállalkozás idóaldnyok összes ncttó árbevélele

2, KaP6olt vállalkozás adóllaoyok áltdl Rgyelembe vchdó ószes anyágköllség, al!áIlalltonii
leljsitékk éíéke, alaPkulatás, alkrlmáZott kulllás, knéIleti lejhgtés ádóévbor elyímolt

3, Kapóoli vJualkozás adóalanlok ósres eladott tiluk beyúzésj é éke

4,(aP60lt válhlkozás adóalányokósszes kijZvetitett szol8állaiások értók.

5 A :]. é§ 4,solbóla Hty ]9,§ (7) bckczdóse yedlrti exPort áöevételhú kaPóolódó ösres elibé
és közveliiett sZolgáltatások értéke

ó.Á 3. soúóla H§l39, § (7) bekczdése 9üinti közfininvnorásban rcylsüló $,óg.vgíek
éíéksitéséhez kaPsolódó eltibé

7. Á 3,sorbóla Htll.]9,§ (7) bekezdése szüinli íőldgázPia.i ós villanrofns8ii Pi.ci iigylckk
el9ámolás{ éldckébdr vásáro|t és továbbérlékesitett, a számvitehól 9Óló tö ,ény velinti
el"doll ; \ bs,e,,..ia,e|e]el,el/.,nol öld8 A i l,no.en{8lloeVü,eie,l.,-

8 Á lln!,oll \Jl. }o/,,ol l J J l h,o §'4L, J, Lel e,oe e, ldPál üL.n-,koJ |JP o||

le\onhitó elábé és körletit.tt szolgáhatások éltéke e8yiiltes ósyc8c
9. KaP§oltvóIlalkozás tigjai általósvsei li8lelembe lehetó eladott áílkbeszerzési értékénel(

és a közvetített szol8áltatisokéltékének egvúttes ó$7ege (5,+6,r7,+8,)

I0. I(aP6oltvóllalkozisokó$zesitett PoZitiyelójelú kúlijnbö7cte (adóalaP) (l,,2,-9.)

ll,Az!dóakn.vrajulóvállalkozási9intúadódlap {,,E"je]ü bctéllaP 1IL/l0, sol x ("A'qg},

"R" usy ,,c" va8y ,,D"Flú betétláp II/ l, sol / ,,!" jelú belédaP III./ r. sor)]

(Ft)

trtltT ntrltft]tTt]
tT tltT tltrntrltTt]
tT tltT-ntfltrltIn
tTnT [ltT ltT_n[I
tltltT-nlln[flltTtl
tT t]tITltT11n-ltrtl

tI tl[T]
I-Tntrn

trt]tlT] I

trrt]nn
a, ádózó \.gy képYhelóje ( nreEhat.lmá Zotjd ) al íi rása

c,0243 300/2013, í sZ, PátirN)oild]Zd



,,F" jelű betétlap

20_évben kezdődő adóévről a/az önkoímán}zat illetékességi terüleíén fol}tatott

állandó |ellegű ipaúzési tevékenység utáni adókötelezettségról szóló helyi iparúzési adóbevalláshoz

A vállalkozási szintú adóalap megosztása

1, Adóalan}, ne\t (cé8ncve): -!n
lL Áz alkalmüOil ádó.laP-m!86ztás módvei€

! Vcm.L, r reltegu nIoí,1 u*ll rm)u,

L ]: i,,l,. nt 
"nro,

!]. i Hrll 3 Vinú Dtltik]d ],l ponl]! vfriíli úe8ovlr\

!o onn ,,,r.u .a''o*,, , *|tja 'úi|li 
megoytis

!s ru,l ".." .,t ,tt,r: l pnl! ,üjn[ me,uvlI

LL.]ir ÁHh r vam! it]kkkl 2,1,l po rJ,.n megovl]l

!' o nn',or.urr''oor.r.r})útii34rinúne86z1n

l, t \dllilkozás áltil ú idóéybú a H§l mel]éuel! 9erjnl

ig]thmbe sodő ósVB VBné\j iell.gü ríloidiln ósy.ge

] Áz l. $ ó1 e öikon]inEar iuelékssigi teíúl.lli fo8jllkukto .k uli! ú adoi\óm

a Hhl ]ndlik]ele yfíinl ij8ieknbet{nüj Vflné\iicuegü iíloidiln inv.gi

], A villalkozisMk ü adóéóq] l viknel] lekphe],r Vúii! lehPúLés.khtz ültúó
_ a Ht\l melLékht Müintj , ii!9et szkiizéílék ö§Vrse

4 A ] solbdld ij[kornirynt illeléks5égi kíühli[ 6Bl.hnbl
\Tmdó { Hlll mdlik]ele {siúi - szköltrték ósv{8c

i, !g]ttem$ volgáll.ló, vi]hü6.nú3i. ugy íóld8rkeskedó villaí16 mqgia ya8l 1ijld8i7

!;gsd tng}nvtói tV{€ tijí(énö éfiksir!;biil Vjin.zó ösvd 9in|iteLi ldtrTn} v*i L ndlo árbstlele

\" o bo , 
, a , 1 nt , , , ,lq 

, | ,l,roí,"gl"",; od8",la,1,10
,l mo,fftL'",,q oog ig,ro.,,o"r,,. 'o flúfl'l,,,no, ,,.o}if"l
ilhtékBs!8i klühréíe júió, vóDritdi löi\ ói vqinri ielló árb.,él{h

i y li üot li elsztohJl d] 4$deLl$ü 
",l8d!Lü,t,jl

og"d€ 1súl.na mvc vg,o]ollvtinJl lo\JltrLlo l
viL]imm úügil Qfl tijldgáz nrn[.íné8.

8. A i, slbol i viuansdt18útlovtdhílozi(L eng.dé\tJ

és ijldqál!16zlói tn3edél}$ esl.i M ó!koDinl"al illelékesti teíiileléi

k o J8,, l,-d,,m",,Jo,!,,l, ", , |. d8t r]ö/mltr|,8"

9,A7iPiúipíileYék íljt8böLlHi]5l,§]t Po l virfrdó, uámiteli lörltnv v€rinli tfiékesilis

íelli Á e,.tdr éj M idóé,,oblso naján f€O]álló, ipilöiPei t.tkeí),ség8el ösvdiig8ésben

kesiLdre\t beíeiearLú lennels, Jilkisz kííik kes,rümik iíiéke e$ünes dj9!8e

l0 Á 9 sorbóL !z iinkornilYal i]Ldike$égi tedktin a Hl! ]i, § (]) bektZdés ísinl
lélre]iit ltlepbeL]te jütó ó$zeg

1 1, Á tnlék n€lkúli lávkózLési l€úkenls!8el Yé8zii !íllalküó
úvlió/lési Mo]Bílbtlst i§n]üe lqó eldfrtióiíek yrma

l2,tll sofiólü óíkormó]I t illeléke§ésile ktií lilálh!lo, víDLáráJi.im voiiti
trÉk ntlkiilj úvközlói it!éke[}Te8d tiílbe 1Bö e]ó6zelök 

'ámi
1] Á !úelékes úvkiizliji t!!ékery5égd úgrö r áLhlkonl

\t2tlékstilkirlési ieltkerysl89ol8áltiú5ih.\,eiíeküánú

l4,,{ l], sóóla ülkomíryzii Lel€ke$*i rciüktén h]ilhiú
trltkesvol8i]lrijsi he]ieinekvim!

15 Á \ üeléke5 díkózle$ teviktiJségel légzó {iuJkozó l!7ttik íélküli

lálkóZLái golgálhtisl igéí)óe Brö .]óíZelöinek vim.

l6. Á 15, s$ól@ iiDkomláq7al ilkdkss€8j lelühréí mli]h ó 9iúlí?isi,im 9úiíli
kzelik nillüli l]'\,kó7li!i te\ ékeilség.l i{éí$e vM clö6Zetók 9ám.

]l

[ntTnffltT]=]TT tl,,
Tf] l,[TI [rn[T[ l [TTl,,

]-T tlt] n

m

ff[lff[]TI_[loo
[T [lffllffTloo

[Tn,[rlff[],'o

l-Ti]TT tltT tltT-tltlt],,

iz adón vlg} kéPvhelóje (jneghatáln.zottja) alíilisa

c- 02,13 300/2013, i sz, Pirrk Nldíl]azí
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KlTöLTÉsl úTMUíATó A 2ol3. ÉVBEN KEzDóDófT ADóÉu ÁLLANDó JErLEGú lPARúzÉsl
TEVÉKENYSÉG UTÁNl lPARÚZÉSlADÓBEVALLÁSl NYOMTATVÁNYHOZ

Az lPARÚzÉsl ADóBEVALLÁs 3ENYÚJTÁSÁRA KÓTEtEzETrH xÖR.

É.a beva lai íyomb tVá n ),1 a zoknák ke lbenyú^an uk,a| k/amélyekázipaú:ésiadó
alanyának nin&üln.k él a ,ékhelyük, i.l€ph€tyük szennd télépúlési önkor
mányzt áz iparúzé9l adót b.V.zéit€,

Az ip uzes zdó 3lanyának teknlendók á 9ázdai9ilevékenysÉqet sa]ár neVében é5
kockáZataú haszonszedl.é!ábó, üzletszeúen Vé9zó. eqyes Válako!ás tevék.iylég
. ]o9 szemé]ye! deértve a fekzámo 6 vógy Vége Vámo ás a an léVó]oqi,eméye

e,eiek lkózlekkl" bt.), deéívé a fekzámo ás VJqy
Végeg;molása t eVó.§yébszeNez€i€ketis,

l990.éV]c lb ényGtovább.kban Hlv)aápFnákóvelkezdmaqán9emélyekminó
lú nekip üzé5 :dóaanynak 1Vá |a korónak)

. degyéniVá la kozóíó és ázegyéni.éqól52óólóNény szeíinti .9 yén i válla lkozól
nyil9ánia{á5ban szelepló na9án
(€V.kenységel)ieknietébenazá],hogyiemnno5u egyén Válakozóíakazama.

ad)ázinq an béóeadás
db)á sá láshe y 9ol9á Étás tevékenyseg foyiata9ná( íoileles f€|téiéeiólél3

5rá lá§he y üzéméhelés eng€dé|y k ádálán3k rendjéíó 5zoó (ofiányrcnde et
szeí nt egyébí;lá5hely 5!o 9á taiasi
levékeny!éqébó 9álmazó bevételéle az onál ó levél€nysÉqból 9ámázó]öve
de]cmíe, Vaqy a iéiel€s;ta jnyádózáía Vondkozo íendekezÉ$k alkamBzjsát
vá aÉ, k zalólág aVá á,iot íende kezések szeíinii .dÓZaJi mód a 3pFulszol.
qá ó bévélele tek]nlelében. a*özj€gyzóakóz]eqyzókól9ólóto,Vénybenoe9hatalozoítévÉk.íysÉ9eieknte

,ében 1kiVéVe,ámenny bei etevékenyséqéi köz]eqyzói íod3 Égjakénilo yú!.);
. azÖnállóbÍló!á9i!é9rcharió á biósá9iVÉ9rcMiiásró szólót.'íVényben me9hata

lozottievékenyséqe iekinieiében 1kiveve, amennyibén etevÉkényséqétvéqíeh;jió
íoda hgjaként fo rlalF];. azeqyéni9zabadalmiOqyvlvó a iábddJ miüqyvVókín 9ó óiöNényben megha

lá rczott levékenysé q e te k n lelébe n]

róNényben meghatáíozot 1évékenysége iekinieié
ben lkváV.,amenny ben e tevÉkeny!éqé, úqyvéd odalagjakentVagya kólhazoft

. a szo19áható állaloBoli i€vékenylé9 gyakó á!áiá iógóliló iqJzo únnytsl íende
ke!ö má(]ónlzemé y e tevÉkeny!éqe lekintetében;

. A 9emélyi]ovede énadóíól,ó óióíVény 9einr mé,ógázdáláqi óíe.meló, fél.
téve, hoqy áz Óíeime Ói levékeny!ég ból sz házóbevéiee.zadóévbena600000

Az 3dóa]anyt alon teepué$keí túhe ál]andóFkqú pádzésjtevéketrység ubni
adókórelezeíség, igy beva aJbeíyúitás kótel€zettség, ahol székhelyq ill€ló|.g t€_
léphelyeralálhaió, A 9ékhely és a ielephé]y ázón8íta9 kapcán a Hú íende kezé

s*kh.lyn€*t.k nt€ndó béíbd 9eruezet eselében aza.p*abá ybái la ápltó ókilái
b:n), a (é9be]egyzésbei lbno!ág nyi Vánlanásban], áz eqyén Vá]álkó,ó eselében.z
egyén Vál3lkozók nyiVánbfusáb.n ekkéít leliúnttet h€ly, d mJqánszeméyek e5e
leb.í azálandó]akóhely A külfó di9é|helyúVá la |o?ás maqy ó6za9jlióké ep€ vo
n ko:ásabanarékhPlyaáta.é9be]eqyzésben;fróke]epheyekénlme9]elólhélyet

T€lephélynek mnósü 3z 3dóáány oyatr á andó úréti .téítménye füqgeilenülá
h6ziálát]o9.imétó.,ahoÉszbenVágyegérben]peúzé5itevékeny*gellóyhl,azal,
hoqya te éph€ykiÍé'ezé§ma9;bánfoq 3]a kú ön.'lena qyáíal,azúzemet a muhé|yt,a
raktáít,a báiyá|. !oo a] Vagy íó d9jzkúat, ts Vizkútái,a9é eíómúVerGzé|keíeke0 .z
íod;t, Jfiókot,3 képv6e etei a lemofodet, á ha9nólilót lbÉíb€ Va9y iz nqbe adott)
nganaíiázPlen,olqá biáslejében qénybeVehetókóluGl,Vasrjti pály,

Telephe y a V lamos ene19iálól lzo ó töíVény 9edni eqyeieme9 ,ol9á Éló, V l]ámos
. eloszioh á lórat] e i§€d é yes,lovábbá a fóldqáze

átásló *ó ó(óryÉny,eíinl kózüzem]9olqá Étó, fa d9ázkelesliedóésíóldqáze osztó
enqedélye5eletenazonónkoímanyz lleléke$éqiieíülere,ahovlamo5eneíqiavá9y
ló dqáz éítékesitése, ] le( Ve . Vilafio§en€í§ a Vaqyíöld9;ze osziásaaVéqsófoqya5zló,
a Véqsó felha9ná ó íészéíe lonénik, íe iéVé, hoqy á íóldgáz, Vi lamos en€rq ts éítéke5i
léséból, eoszlásábó ercdó álbevételaz.dóa aíy óíz.l áíbévéleének 7§%,ái meq

A Vez€iek n€lkúl t áV kóz Ési ievé ke nyséqel Véqzó Vá |a kozó 1az a Vá la kozó, mé ynék
nenóalbevel€.leqálább759'0 bán aTEÁoR m6r.2 számúV€zetéknélkü láVkózé!ite
Vékeny5é9bóleled)éftéi le.pholyazádóéVe sónápF szeíint álapottslápiánáz Uró
3qfi,eletdiú láVkóz é5i5zo 9á latáí ]gényb. VeVó e ofrreló száfiljzá! .ifié szeíini

kóz]é5 9o 9áható e9etén telepheynekazelóizetó
száháB nyújtoí lvona )90 gáliJiás he ye szeí niiielepülés m nósü H3 á iáVköréli
,ó oahátó Pgysz€íre nyúil Vezelék nÉ kÜ iés Vezelékes iáVkózlés 90gálbtási is, ak.
ko1.ielephe]y megh ározása 5oran m]ndkét szenpontot (Vezeték néku]tavkózles
szo qjhatás esetén a, ebrizeró cimq i letve Vezetéke5 láVkó, ési ,o qáltatás esetén .
szo qjhatásnyúitás heye] frqyelembe kel venn, Távkózési szolqá,atásnák m nó9ul,
ha a Váltslkozó ószes neito áíb€VételÉn€k leq3lább 759i.a iá Vkóz és] ievé ke nyséq ból

Téépheynéknám aTEÁoR9.inl epllópaíitéVékeny!é9folyülá!ának, letolegiéí
mé9ér] eíóloíás fe táíásának, kúrá

a foyamatoin va9y mPq9:kílásokka véqzett. téVékenyséqek ]dóGíam. adó.Ven
bé]ü á6hónapót 030napon meqlrtsladjá.
A bévalláí az adóá3 í.ndréÉl szólóröfu ényben/ illeiv€ a Btv-bén m.9h.ráro:oí
idópondg.: ipaúz&i adót mükódt.ti' székh€l, telePh€ly 9€rinl i t€lep Ülé9 Ón-
koímányzari adóh.róÉqho: kell b.nyúila.iI

A BEVALLÁSl NYOMTATVÁNY EGYES SORAl

Azádórál rcndjéró]9ólólóNénytabbféleeselbon lí eló bevJ] ásbenyúilás kötelezet
ségetAbevál]ásnyomtJiv;nyeqyesllr!)pon,Fibanabevalá§]€1.9Élkelmeq]e.

1,ÉvE§BÉVALLÁ§meletinégyzetbex.tkel iénn] hJaVál;lkózásatel]esror]
adoévbén paíúzési adó kóte ezeíl é9 leíhehe, iovábbá ákkól is,lra az paíúzés ádó
kóte ezettség ts 20]] ;dóéV kózben kaletkezeí 1éV kóZben Vezoí€ bé az adol az ón.
kományzat Vagy áz adozj Év kózbPn kezdie levÉkenFéqét) & á! adókinel.ze8ég
fé.nállt2or3.d.(.mb.l3l_énls Haté,esÉVbeníénn;ltazadókóteezetséq,.kro,.
l pónlbaná 8eVá]oíidószk'solban20l] januárl,naptó]20l3 de.embeí]r qter

]edóidórakótk€l beiln hazzadókótel€zetséqéVkózbenkeletkezeí,a|koíazadókó
teézeitséqkerdónap]áó 20]] de.€mbél]1.9ierjedóidó9akotkel benni.Példáu:
hJ a Vilalkozás 20l] m;jus l én étesnet a telepúésen te ephelyeti Vaqy;z addl az
óikomanyzáiettó 3zidópontó kezdódóenvezeíebe,akkóía béval ás idó9ak2Or3
má]Ul l ló ]0l3 de.emlrel n. q brt EV kózben kezdó Vá |a ko:ó ese(én á 1,5 ponlbin
s]e öln kel]e téiyl A b.vallánaladóévét követóévöiödikhónáp ulokó napjálg
lnaplál éWe azono5 úz etiéVes.dózónakmá]us 3r i9) kell b€nyújlánil
Azon adozóknál, Jme yek a 9ámvne itó ény.lap'an a ndpiá.iéVló ekéó Úzlel éVei
Vaa9loíak,eádóéVUto só nap]ái kÓVeió r50 napon lel az éVél béVa bnbenyÚ]tán,
Ezl a iénytá4 poi,b.n 5jeló]nikel. A bevallás dószakebbenáze5elbenénelefiszé
íú.nazadóévlüzletéV)elóésútolsónap].kozó idónókóijeenii,amelyr2hónápc
tered k k]véVe az ít€íés ev.t, Ezuióbb eselbenaz3dóéV ekó napjá e átélél napia.
Vá,azulo lón;pF pedigaVá sz(oü m& egfódu ó nappa]eqyez kmeq
2.,,zÁRÓ"BEVALLÁSa téfun kel azadózás rcndjéólnóló 2003, éVixc l ióíVény
3] § (]' l,r), leN.(]2)bekezdP5ébenfoq Jltesetekei,Vá ám nlahey adospe. Áhmá
bó adódóan 6ak aZ adon település y nl,én fi éqnúnó adó köie]ezettl é9 eselel é5 a2
e9y9.iúsítet ádó3lap meqálapílá5vá tozása m l la]álol eseiekei Be€lási kel be
nyúiün], haaz3dózóáta JkUl,VBqyfekzámoláil vége ráfr olaitrcndehÉk€ Vtsqyaz
egyén vá la kozo lévékenysé§et szüneteliet, vaqyadókóte]es t.vékenysÉ9etazadózó
meq9ünlel továbbá azadorás reidjéíó 9ó óióíVénybenfogla l egyébesetekbsn€5
J ],7-]4 ponioknelinl esetekbei. A ,áló beva albényújiálán3kokát.l pontban,
a megfe e|ó ko.káb;n ke ljeldln A l p.nrbán meg ke lió ól^ áz idó9akoi, ámely
Éá bevá lásvonatkóz k Ab.vallásbenyú,rásánakidópontjáh a2 adózás Endjéól
szólótörvény33.§14)-16),ill.tv.(12)békézdésbenloglátbk,i||.tv€az,,általánol,
su.bály (adóéVet kóVeróéVótódik hón.p úIo Jó íap,a) ésa Hiv ]9/A § ban é5a ]9/B
§ ban fog ali,abályok.znányadóak.
Abban a2 éselbén, ha azadozo adókótelezettséqeeqyado oíkólmányz leiékes
léqi ied]eién .zén ,un k me9, mért 9ékhPlyéi más ielepúléyeáihelyéz Vaqy (o ép
heyét heqszi]nteti,dem*lel.púlér.k n az ádókÖtel€zedúg továbbla a5f.nnáll,
ikloí az adóéVben fenná ló ádókóleeue(ség idoúíóm;íó 9óló bevá lá{ 6ak az
.dóével kavéló ov óiöd khónap úto só n;p]áiq (naptáíiéwe aón6 úz ét]éves adózó
eseiénazádóéVetkvetoéVfiá'u§3] i9)ke benyújlan,k]VéVé hamegasle(heyat
heyezél tel€phe y meglzúntetés evébe. az adózo más okbóláró beElás benyú]tá
sra kóte eret Ebben azeseibenazéVes bevá Lá5é5auáró beva]al me ]ett négyzeib€
k.gyaránl x €t*elllónni,al úéfííennalóadó
kóté.zettséqidőtaítamáti5m.9k€llj.lölnlAllpóntalattpediqkü|ónkeljeleunia
szekheyáIhelyezésl| 7 pont),ie]ephelymegszúntetés(l 3.pont)iényéi,
Annak a Válá (Ózónaki ak .: egyszeúí.eitvállalkózóiadó i€va) alanya él áz pál
úzési ádób.n az evá_aláíyokrá vonalko:ó €gyszed3ndt ádóalap négálbpnáí
vá|.sdotá deéV kolben.z eva alaiyi§áqa megszüni, a ádóéV e 5ó napiától az eva
alányilág Utokó n;p]áiq ieíjedó dóra kó| l me|yet ,eló|í ke| a I pontban)éVköz be
Vallás ke lb.íyújlan a ázeV}beVBlás benyúitásáVá egyidejuleg yen eselben ha Jz
ipalÚzéj]adó.lanyúágeqyeb|antn 1.50íés].soíme]ettinéqyzet
be, továbbá a l s 5ol melen néqy:elbeis x el ke llenn.
Ha a vála (Ózó év közben vá k.kkadó,óvállrlkozóktét.lés.dójának{kalalalanyá
vá&;zip úzesiadobanatét lésadóalaPsze ntim.qállapít&rvál.sztja,ákkoíJz
;dóéVe só nápjáló],a kala alanynag kézdonáp]ál mPqelózónápiq 5zániton dó9ókíol
(zaío)béva án kel benyúitan az áha ános slabavok 9éíini, azadóévet köveikezó év
mái6 ]] 9 ebben elke l9ámoln : tÓ( éVi adókótelezeísegoé Ebb€n azeleiben á
l l. l l soíban ke lazáró beval ás benyújiáláf,akokát]eló ni.
Abb;nazesetben, h3 áz pafuzej ádótlélelés ádóalap 9el nt hzetó Vá |a kolo *ata-

úniL vagyegyéna vállalkozókénttevék€nységél
szÜn€t€lt€ti, akkoíB meqszúné, ileive3 9Únetelé5 kezdóhótrapjönak uiósó náp'át
kóVetó r5 napón b.lu ké| beva lánbé^yúitani,lá kab.á]any sá9 idó9akáb3n fenná ló

ben á bevalálb:n kelkszámítaí a kata alanyilág
dó9akanak adojái, ke l téjesi(eni a lenná ló adófiz€iés kótelezeíséqet Váqy ehet
Vissuáqényeniaz dónakú]uló adóiálmagaibb ó$zegú mál befrzeiettadót. Ha á
vá la kozórevékenyséqét nem kala alankénl 

'ovábra 
s lo ylala (nem §zunik meg

eii) ákkola ll 12 lolban kúlón kel ]eoLn]. tá,Ó)
b.val ás benyúitásánakokál
Amennyibenakaü a anya20]] éVb€naz]paíuzéliadóbantétélesádóa apszeíiniado.
,onés20l4,anuárl5i9benyúnóínyilaikó,áráVal(Válto!ásbe]elenleseben)20]4,éVtól

int]adózásái fe|téVe,hoqyadóbeva lá5benyújt;5ára
jogosu l Vagy kóte ezet ,akkóla 20]3,adó.ví.eVeJÉszáíó bevaíán kel benyúibni



l.és 2,fíbakel xétténn] All]5 solbatr pedig be kel|

iln a,hogy,(da alanykéntadóme9ál api|á5 mó.] Váho,ásá]
Ia a ki§vállálati.dó {kiva)alanyán.k m nijsü ó Vál alkozó kiva.álanyhága baímé y
ok m attm€gszú.ik,ákkolcika k va a anysá9 adóévben fenná ló dó*.káú Válarl
hat]a. kiva alanyokíavon kozó egyszeíüs(eii adóaLap megáLlapítáí Ébben;zesel
ben évkó,ib.vallá+ke Lbenyújian €zen dó*kíól, méqpediq ts beszámoló.ké9ilÉ!
rc ny iva áló hat;íntspig (J k V&a anyi9 meqszünésÉVe, hinl meílógíoídu ó nappa
ónáló üzeiiéV Véqzódk), A Válálkozó bóva] a$ényL]]lá.!a egyidejúl€ la bevalá5
nyomtatványon) tórél.s élőle9.1 13 b€vallani, mégpedig . k 5Vá la d adóa ány9á9
mégyúné5él kavetó napló az aa kóVetó ad óéV elsó fé éVé nek Uio só napjá q ieíjedó
dógakla. (Az adóéV hárlá]éVó íészéíó szóló beva láí 3z áia ános szabályóknak hé§,

\,l ql"l,"l", .-,,ÁL.á.d1l,Q9n.g,z., "..
eseién, e téryl a l], ]3,póntban kel]'e óln,
A l,]5 so,ban ániak az adó,ónak kel x et rennie, ;ki/amely k aálanykénia20]].
adóéVle az ára án05 9aúlyok szeínivaqy n€tó áíbevÉleL30% aban alap ]a me9 az

.dóté520r4ianuáír5 q lVá iozásbe]elentés nyom blvá nyó n) eíó nyi]d kozott, hogy
el nlihret]meg a, ip úzé5 adói, továbbá a nápiáli

éVtó]ehéó üz et]éVíó Vú9atela naptár éVle, Ebbenazesetb€n a spe.iá száíóbeva.

3. ELÓTÁR5A5Ád öEvAlLÁsT a jóg€lód nélkül .l.kuló qázdaigi ta6a5á9nak,
e9yesuésnek, *a]Velkezetnek, eídóbinoko$áq iáÉuatnik, kózharnú lá6.sá9nak
ke l benyú]tani, áz elótárőá9 idójza k á lati vá lja kózasi l eveke ny9é9íd A ll, pontban
az előtáEasági lérlórna alada adóköielezelt9.! idöbrbmát k€ll m€gielólni, Az
elóta6sá9 dÓ9áknaka joqelód nélkÜl á]akú Ó9eruezet tá6a*9i, tá6uIal *elzóde
5e la 3pnó okíab, alapszabáya)ó len,egyzesenek, ileló e9 |ozoktr ba foqtslásánák
nap]áió a.éq]eqyzekbe Va ó beje9yzésénel, Vaqy a.éqbe]eqyzÉs kére em jogeíós e.
u(ásfuá5ának,vagya(éqbejeqyzésiejáljsmeq9ünietéin€knapiá9téí'edoidóta am

Ab€Vabnezen esétbeí addig azidópontiq ke l benyújtan] ámedd q 3 9ámviie i iól
Veny a ap]án a beszámoló kér(held, (jelemzóen áz e ÓtáÁJi9iiddsz.kUtól$ náp]ái
kóVetó 90 napon beÜl) H3 a eÓÉr9sj9 kéíelmét joggólé í elutaíto ák, Vagy azl
Vi59 onits Bkkd,l.],srb élá l ó loíban s x ei kellenni.
4. A íaplál évtó éioío üzld ével vá a9tó adóz,i ezen minóséqéijez ts íovaiban,
amel]en, hogyazl Vaqy 2 nyétúfu kel tüntetni.
5, Az éV kózben akáljóqelód né kül, akáíó leepu é5en kezdó Válalkozóe.a tényi
azebbenaíovalban]éVoko.kábanjelzi,ameleí ho9yázr Vaqy2,soóánaéVesVtsqy
záló beval ás lényét 5rel keLlrúnlein
6,AnaptáíiéVló e téíó üzet ÉvetVá ásztoadózóéselébenazatéléséVeeqyadóé!de
annakho§za m ndi9 kevélebb fi nt l2 hóiap Einektényétni kel ]eló ni. (Eme let az

€Vélb.valalb.nyÚ^alának,elegétazI l rov bani5jelónikel,Abevalás idórak^á
ped q azáttélésidórakái m nt.'nálÓ3dÓÉvei ke lÍe|túnietn]l
7. A szemé yijÓVedeLemadÓíó szó Ó tóruÉnyb€n meghatalozot mezog a zdasá 9i Óíer
me ó tsmennyibPn a HtV,a kálmazá§ában Válalkozónak minósul eíalénvtebben á
íovatbaí lévó ko(kában]ezi, ázzal, l

3.Ebbena íovatbán ke lie ezn , ha á vai alkozó épúó]pei levékenység el folytát, temé
,étieíóloíaí lál Íe Vagykucl, a folyamaiosan Va9y meq9akirásokka Véqzet tevÉ,

keiyréq idÓ$nama a n:ptá,iéVban 3 l30 n;poi meqhatsdF és ezeít á téVékenylé§
ÓsÚ,ám€ let,hogyáz l,Vá9y2,50lbanazeve5Vaqy

,áó beval áslényéiislel ké l túnt.ti]
9. Abban az esetbén, ha a kata a]anya a heLyijp üzésiadóbán 3z adóálap tételes ó9
9é§bén Vaó (é9y9eíú sitet] meg á ]a pitásá' Vá arija, akkol fó9abá y szeíini b zo-
iyos esetekólellek nlve bevá jsbenyúitásrkóielezeftsÉq neú teíhpl] Beva]áí kél
uonbaneenádór yMkbenyújtan tHlY]9/B § 16) bek,]

ak a dó9akáóllameq5zúné5hón3p]átkóVetó
hónapl5napiá9),atevékenylégszunetekerésee5éténá,at],jéVrnapjátólaszüne.
teléí me9elózónap q leíjedó dÓ93kE G9Ün€ie|éskezdo hónap'aía(úlo so nap,át
k.'Veió ls napon beU]1,iov3bbá, ha azadóéVben. k a alany adóí zeté5i kötelez,{i
sége (p 30 napo( megha adó kelesóképle en5é9 m i)szünete tésaváLla kozó iöbb
]oíuzaj adól órelen, mint amennyt az adókóle ezenléq ido!zákrá frzélí. ké let

j h att ióívényiádóalap mentesé9et,aleLepulé
s ónkolmányzai altó rcídéle(b.n bíosilot adómentesséqet, kedvezményi kiván
uló a9 igenybevéni V.9yazépitó]p itevékenyséq kapGán meqfrzeteí;ia ányadó
letóleq a kó GéqkénVláfodnáskénte sámo|te.úidjió$z€qave őókko.te.] k iV' nF
azál;ndó]eleqúievékenyigéhezkapóolódoádóhletésikótelezen5é9ét lEzekben
ázélet.kbenabevaláíar.doevetkóVetdéVFnuáíl5 ]qkel b€nyúiian,)

1o,Aszábályozón nqadanbefekieiés táísaiqíó 9ólótónénylszl lV,)9el]nl *aba
yozot nqailanbpfpkt€tesi taÉaiá9, a szl tv széíint]szabalyózott ingai anbefek erés

elóVá] ólkózás, vóláfi il om|iietek píoje ktrsasá 9a e lov ba te9 x et ámelett, hoqy
az] vagy 2,oíban.zéves Va9y?áíó beva lá5 iényét is fe tüniei,
ll,Azo.adozónakkel eíovatbaxetrPnn€,Bki/amelyakoíábbiadóévíémálbényú]
lóta adóbev.l á5át ,ádózás rendjéól 9óló ióNény a apjá^ -onélenótése 1uló
lag) helye5b(enikivánF A koljbbiadóbPva |ását hé yesb ó adózónak.z elendlzot
.dóéV beva lás nyomhiúnyíóláp'at és kap.blódo betét apja t:z ú] adatókía fiqye

afu(neóc9ka Vá tozó]lorát k ke ltóhen e. Ebben
3zeseibenal,léYbena"BeValo(idórakbankel]eólnazonadóéVkézdeléié5Vegél,
ame yíeá héye§bhéj von kozk

ttkel je óln ad áz idórakot, ameLyíe 3 bevá ás Von kózk,az,ponlb.nfoqaLÉk

lll. A záló b.vállá< benyújrásánakoká

Azáó bev;lás(1.2 on b.nyú]ú5ánakokátkelje öln á mégíele oko.kában,az poni

lV Bevallásban szélépló b€tédápo*

Abeval ;s nyomE'Ványhozkülónbózók eqé,iiólapokbrtonak,Aben liilreFsÉ9i
hez3Vondkózóke9észitd Jpokatn tévékenyig].l€9énékfiégfeléóéí kk.l toté
n,Az,,Á" lól,,DnBteljedó apok.nettoáíbevéle ]evezelé5éttaita]mazzak.Ezekkózül
6.kégyet avállalkoá3lánányadób.tétlaPot k€llkitöll€niésbenyújlan áz:dó
h ó5áqhozAzAntól/,Dli9ier]edókegészitóIápókégyikólsemkéllkirölt€ni.kő_
verkézó - rá vonálkozó - égy.zérilsít€t lpaúzésa adóalap-m.gállapltáí vála3!tó:
al sz.mé yL ovede emadólólró ó lolvény szeíintiála ánvadózónak,

Az"A"FIúlapd,on ádózóknákkell kiólien ákik/amé yekazáLblánós9abá yok re
íint ;laptFk m€q netó árbevétélúkel deta ozik m]ndetr ip u!ési.dóaany, amey
nem minósú hile in tézotn ek, péi zúqy] Vá l a lkozásná k, biao9itónak, bafe ket&i Vá l ts

kora5nák lt k.lltölt€niá,,A ]elü lapoi.nn.k áZádóálanynak h, akin€Vafreyiek
rclió;íbevél€ eazadóéVb€n a3fi i l]ofol ntol nen haladiam.9é5azadoalapegyre
úsített á íétó árbevólel 3o%-á ban va ló n.gá llá pilálál váb 9njá, fu q q etlen ú l tó
ho9y_{étlegé§énsz'a lYrelnl átalányadózóna(eVBa;nyna!k }áanynikvi9yd
ksvála adóa.nyánakminósúl

yszeíúsitétjp u:ej adoalap megá lópnaí V;la,
lók kózú:a) a szemé y ]öVedeémadólól9óló toNényreint]áGlányadózóknak,lr3 3

óukVonatkozóégy*éíúsitenadóa áp meqá lapiiá*a kalmazákib] aon eVJ tslJnyok,

nák, aI k az eqyreíúlitettVá la kDzó adóalapjuk 50% abaí;lapitiál fré9 ádó]ukl a
.zon k ailanyoknák, tskiklételés adóalap 9el]nl adózán Válarton.k d)azon k 5Vá

la adoáLanyokn.k, ámelyek a l svál a ati adó r,2 9elesében á lapitják freq p üzés

A"8"j€lú bdÁ ápdá h Glntézúekólés pÉnn]qyiVá la [ozásokólszo ótóíV_;ny,e
ál 3lkoá!óknak ke l k io teni

Á c"j.|,1betedapola binójítókía(ke |iló leni
A"D"1.1Ülapo( a beíekeié5 Vála kozálokn3kkél kitókeni
Áz,,É''elú 3potdoknaká Vála k,
zés é rtéke é rvagy közvei itett ,o]9 á h ásoké ékednenkMnjak6ók|entei a.eno
állléVelelt a helyiip uzesiadóalap k,ámitása 9lán, Nem kellkilölteni.z,,íFlú
l.potbármely eqy9e Úsitet ádóa i p.m e9á apitásiVámz(Óadoaanyn.k,
Az"l"jélű ]( PqÉ,fto lapol ázadoa ap megoszlá$al ó$zefúggésben ke lkúökén án
nak, ak] 9ékhelyéi livú ega ább eqy te epú ésen telephel ye

A,,6"jelú lapot azoknak az adózoknák kel kitólteni, ak knek túlfzetése Vagy íeiná ó
kóía ózá!aVan A,,G"jélű kiegésznó ap.tú!fi,€téíól,ólónyiláikozatiéie]éíeé!
,. .doldo o9. +-Jo|o,ro7d5o| nóq é,ö7óPó 709ó|
A,,H" j.lú beiétlapol azoknakáz ad

éVle mál benyúiiottadóbevá lásuk aadózás íend]élo ,ó ótóív.nya áp]án, Ulo
laqón.lenónéíé heyesbúen tiv.n]ák

Azadózó.:onoitáshoz9úklégesadalókaté e emreíüen kel kitóheni.

Vl, Az,dó álápjának€gys2érú<ilét mégh*árczási módjátvál.snóknyil*koab
Az eqyszelúj(et ipalüzés adóalap iá,abá ydo
tHrV ]9 §lr]b€kezdén€ iéíd,eqylzelUbbádóa ap mega lapilán]elenl Tek iive,h09y
a fó9zba yhoz kÉpéí más fiódon tó én ka, adóa áp megá]apics, eíó au adóa:ny

Az ip.íúzé§ ádo a ap]ánakeqyrelúltn me9hatá6zá5i úodiáVa aza ább adózók é

a) a2ol3 tejesádóéVbena9eméyijóVedel€madótóíVÉnyszeíntiáta.nyádózóVá

b) azPqys:éíúsiiettVálal|ozóiádoaany.,
.) 3k5adózoValalkózá!oItetesadójánakaBnya,
d) áuon eqyéb ipalüzés adóa:ny, ák nek/Bmeynek a netó álbevétele az ado€Vbén

n nap aláíyositfisa száfi tv. idóalaóyosaí
ts3ml óft.ot n.mháá.lúmeg,

el aknválalatiadó.laiya.

Az a)eFtben az páíúzéi adóa áp onzege a,efiöly]]óV€deemadó iolvöny 9el n(
ála;nyadoaáp209'ükaj íóvet11,2Ve ro?oit)ó$zege,delegfejebba szeméy ja
pdéq "do,o, ",, \l.

adóalapázeváa ap]án3k509! a A.) esetben a tPteles adoa apVeíint ádózókdá ilany
ipaúZs adóa Bpits 9ékhely, ik!é t€léphé y ielepú]éseikeni2 5 :,5 nil]ofoíint. A dl
eseibenaz paíüzÉs adóalápóízegea net tó álbevélel 309i . (0,3 cal9o2óttószeqe)
Az P)e,elbe. azado alap'a a k 5Vá Lalal adó ;lapjának 2096 ka nóVe i0 2.velszolzot)

íozá!vólaítasakoínemkel kloten]avl 2 5 solo
kái, Vá amintaíeítebbém keta)(]é5e]eraiben láta ányadóZj,evailánrtéte eládo
a]ap*elntádózók á áány kisvála iadóalaíyaesetén)a2,A'és"E jelú kéqé9ird
apok,A(étel€saddalapsz€ínt adózókalaalanynákáVl

A Vl, ]. $rbaí kell leltúít.tn]:
a) azé9y9edsiten adóalap meqál apítjnvá.ntóáa ányadolo eselénazáia ányádó

alapjjiaVl f,oíbanpedqaeraiyadó],2Ve'o2oíó$zeqé!azazazip Uz€s

b) ázevá aónya éselén a, eva aap]ál áVl. ó. solban p€dig ázeva a ap felél,.zaz.z

.) a, páíÚzés]adóbán téte es idda óp ,el il adózó k á alanynak Jz ], so úlelen
kelhaqyn ts miq 3Vl 6,,olban 9ékhelye és Valamenny l€ éphelye otán 2,5 mi ió
lorn(ot, le!.,hav.lamely9ékhel,leleph.y*eíintjon|o,mány,ar letékeséqi



teloetén az adókóte ezetséqe nem á lt íenn a te!e5 évben 1pl. te ephe ynytá5,ie
eyezésm i),;kkoí adontelepüléseseiéna

2,5 m liólol n( iaplál napokka aíányo! rcnÉíekfié9íee oegyút.s ó$zeqet;
d) a netóáíbevéte 30% ában Va ó aqy9eíúsite( adóa ap meqá lapitán Vá ózló bál

m€ly Vá la koó 6áén a,AFlÜ beiéilapon levezetett (kisá m iion ) nettó á rbevéte
óízeg€t áVl,ó, ponl alatpedig a néto áíbevété 3096 anak, azáz az adóálápnak

e) az eqy9eúsitet adóalap meqál apÉí Válartó k5Vála adóa.nyánaka ksvál
3l adó 3lápján:k ó$Eqéi,3 Vl. ó solban ped q ennek r 2 vel9oízon ó$zeqél
, a pJúzÉi Jdóalapjái,

1,so.htkelíetúnietn a Vá la kozás €9é9ének 9in!én képzodd HtV szerntinetió
áíbevetél ó$z€qÉt, íú§9étlenul atól, hoqy óz adóálaíy tevékeny5é9ét ho] (me y te é
puLéseí, bel6dói Vógy kú fóldon)Végzi. A netó aóevélele e mek íéílelezése és . zok
é élfiezéf a Voi kozó (je9é9(ó ápón É;lhaló AVá la kozás szintú nettó álbevé
le taVonatkozókieqészitólápon ke l eve,ein Ezéitel9Őkénr.vónátko:ÓIiégéiító
láp1.3.1át,illetvéazannakm€gh.tárczásához9űtsé9€láko,okátkéllkhóhénil

ló ltiszámitorló$zegzÓ) ].soló39z.qétk.ll ld

Azégy*edJtetrdoa.p megálapitá*Vá ulóadóaányoknakeaálonáV,ponibán
leiíckszeíintke kitóken,azu,hoqyaz A'jeúb€tétapoiGakaí^akáVá alkózásnak
kel k ióien, Jk nek neíó aíb€Vé(ele az adóévb.n ]2 hónapná|lóVidebb ádóéV ese
len napi ányosila$alszánitvai,lóarányo$n aamilófolntoinemhá]adjamegés
. neíó;,bevéte 30%ában leqyszeíúsiiaten] kivánF meqálapitani a ip üzesi adó

2.3or tkelfetunleln aVálakozás 5zniú, evonható eladoit áíUk beszePésiéíé
kének le jbé) & a k.'zveiilen 9or9
Ö$zeq ev€zeiésétJz,E'jelú betétlaptartarmaza,ezért azt- haVaí iyen]oq.iméí le
,o,hóto!! | nde.|.pp|,lé| .o|.á1 Á d/ó,hoto+% n.g,d.7..o,.zo,z.9
ki5rámitá9ál az, E'ie Ú laphoz in Úlmúlátó ü(aLmazza

ozóite jesílÉs€k értékéi lHtV 52 § 12 pont] A Vál-

a kozói te ie s iléíól akkóí éhel nó, há az adózó m nd a megbizóVal, miíd a 9a lilóVa
la Vá|.|kozóV.l) i5a Po]gáí TóíVénykónyvgei násbán kbiótt
désel kapcoláiban á ,fekéVe, hoqy:z 3dott láfodftán a Vá lá kozó n€m kózvetiiett

9y anyáqkó GÉgk.ntrafio ú e,A vá la komile]ö
!ila! aza Plk szeí ntiVá la kozá5ireaddé5alapján iqénybevett90qált á5 i5 ameyet
a Válálkdó úr épitésú 3kás e óál itásához há9ná feL,lüqq

mádálvgtel 9€zddÉ$dioí€nt Ezen pon(9el]nl
éítekke]ózádóalaíyakkolőó1(|.nthelaneíóaíbéVélelét,haa:alaHlu5:,§:2.pont
a)alponlia,el nl]09di,ként,52. § ]6, pont szeíint e adot áruk be9eaé5i éíékeké nt,

52 § ]7 pont9einl anyaqkó tséqkéni ileive 52 § 40 poni szeí ni kózvelien szo qj

4,30í:Ebbenao,ban ke lrelepelteii a V.la kozaJi* nlu ne(óalbevélel6ókken
ió :nyáqkókséqd$zeqét,áNtV52 §án:kr7 pontF9ernl ÁzánFqkóBéq3szám
vie tóíVény szeí nt (az adóÉVben) elsámo t anyaqkó|tségq€legyez k meq a,ámV
(el tóívény hdá ya álá úrtozo va la kozók éJotobéi,A szemé yi,óvedolefiado ióNéíy
hdá ya alá G(ozó Vá la kozo e9etén a 

'álgyéVben.nya9be9erzéíe 
folditoü kiádá5a

5zámVite itöíVény 9erntiVá9áro l anyáqok Glap, seqéd, üzem, fúióanyáq, Éíttslék
ódó szeEzámok eszki,zök, belendezések) tJíqyéVi

kóliség&F Prti. AzegFPres kónyw telt Vezeió Vaqy pÉnzfolga minyiVánb án ve
zetóádózok€sétebéía lngyÉV anya9b.í€lzéíéforditot k adaínóVoli ká] atal9y
ev k 6zele( e]lái nyitókéi enel é5 6ó||etrten] a trgyéVi kifi,ele( le táíi znókészlel
étékéVel Azanyagkóhséq ószeqéi Gókkenten ke l3 9]álVá alkoásban VéqÉh b€
íUházáshoz fe há,nált ánytsqok b€keíü és]éíekeve,
iovábbaazzalazértékke,ame lye az adoalanya HtV 52 § ]2,pontreinta VálalkozÓ]

te]je5(ésekéíékekénl52§]6pontszeínieladottáíukbé9e2éséítékekéntEqy52
§ 40 pont szeíint kózvetitett 90 9;
5.soí Ebb€n á soíbaí kél l€hüntetniá HtV 52 § áíak 25 pont]ábán nabályozot K+F
é namóll kouvedeí ko s-"9ét. A HtV,e:en albevéle dókkentótéie kap.sán Vi59auta
a ta6dá9ié5aloslla ékadoró ,ÓlólóNényíe,Erel]n, azaiapkUclá5,á]k; mázott k0

taiá5, kkéíer]fej saés kökséqe a iáísasáq ádólólés 3z oszblékadóíó 9ó ó ] 996. éV

Lxxxl,ióívény(T.oro4,§ a r2,portja,g 9i;tEvékenróqikóíben meg€lólírdi
K+FtevekeiyJeg kózvel ei kó tsége,

3jE, fú99.il€nü a ievÉkenylÉg VÉqzÉlÉn€k helyÉtó A HM nel nt vdlálkózáliszntú
adoaapme9álapfuá5áho!a],lol1ne ó rb evete ) ó§zegéból kel ]evonnia2 lolban,

qét elé vagy meghaladF á r. sra r 9, á 4,í,
és az 5,30íVamádJbinakeqyüí€s ó$zeqe,akkoíebbéí a lolban "oal kéllrélépél-
tetni Ebbeíázélétbéíá9fíba,a]Oro,bá,a]l,sólbaéral2,!oíba,]3,rolba,]4,
sólbaVá3mjnta 17 §óóaegy áni,0 tke]nn]
Abbaia, esetben, haa Vá]akozón.k.z,E'ieú k]egéritó ap l íélzétkel kúóhenie,
.kIorezen50léíékealaz,E"]eúkeqészitóaplpontjáBlattk9ámilott}1.1r,$íban
fehúnrelet ó$zegqe eqyezik meqL

pi(án Vabntó: á) 9é fielyi jóVede e mado lóNény
szeíiniiáta ányJdózó Válákozónak b) evaa.nyn.k, d léle e5 ádóaáp 9eíini ádózó
k a a anyíak dl3 milió íoinl adóéVi ]? hónapnálóVidebb adóÉv€s€ién napiáíá
nyo!iláíal9amilvaa3milófolniidd ányosÉ9éte1nefi éló,nettoaóevéleltmeq

k,€] kilváL]a aiiódóa anynaka5oíé{ékélaVl ponr

ban emlitetek sz€l nt kel kitóhénI
Haákis;dózóVála kozáiktétélesadó ái.kalanya. helyiip üzésiadófunléleLe5adó.
a apnel]nl le9yrelúltet)adózá5 módolVálasaottés beva ;5b.nyújláía kótelezet
Vágy beva láí iyÚ]t be tlásd 2 és9 poniokhoz Úbkat], ákkol lt |el fehúntein az
adoéViado.|apiának.'$zeqét,es€lÉbenaz] 5,sorokatnemkel kiiólen

7. loiA va]alkozó azáta a foqla koíaiotttsk éves ái tsqos í isnika állomány létszá
mánákelózóadóéVh€z képPn bekóvetl€zó novekménye ulán l m lió loí ni/íó ós9eq
geL6ókkenihe, az]paíúzésiadoa ap]át(p ha azéV létszámióVekmény5,3ófó,a|kóí

i adó3lap.sókkeniés Veheló qénybe), Az á1.9os
n iii(a] létszáhóla kózpontistatiiika |ivabl L]tmublóazinié,ményimúnkaúqy
ídúíika kéídoNe kitóka§éhéz., k advany 2009 ,anuál l, 

^ápjá^ 
éNény€s sztsbá ya

9q N kel] kér lrd§Fqy po osáqqá 9ámiráni Az adóéV állagú íúníika
fiqyemen kivü kellhaqyni3í, ak eqyébkénl az

ánaqos natisíjka álómányj Létszamba ta ozk,análóhányba keíüé5él kózvetlenü
úeqe dzóen aVa alkozóva a trsa!á9iado,ó élazofia ekódóíólró ó tólV€ny szPíini
kapsok Vál Blko,á5nak minósiijó Vál alkozásná tatozoíazána905í 9tika álomá
ny léazámba, Nem Vehetó iqényb
amely al .m] lamogdás qénybevéleéve ,óüleíe Álam láfiogdá§íak iék ntendó a
Nemzei foq alkonatásiAlapbólfolyólitonó|yantámoqátáramelynekfe léle|e ú] mun

3,5ol Há azadoévben ává la kozó ál agosíd 9tika alomónyi étszóma azé ózó adó
eV á( agol íátis*]kai ál ományához képeí 5+or meqhá ádó mé{ékben Gakken é5 a
Vála kozó az e ózó ádóéVben ejoq
ádóéVei ú€qe ózó ádóÉvre iqényb€ Vet adoa óp mé^leíég ó$zegéVe az adóalapol

9, sol A menle$égg. koígah HtV szelint] vá la kozás szintú a.]Óalap soíb.n a
ío9]á kozhiás ulán jáó adóa ap m
kozÉlál Gókk€ntéséhez kapco ódo adóalap íóVekm_Anny.lnóVé tvá la koz;si9 niu
ip uzPs .dóa]apó*zPgét kel t Íe tünlétni. Abban .z esetben, ha a val .lkórót tóbb
ónkoímányz letéke$égitetrleién lelheljá lándd]e leqü ]p úzési tevé ke nység Ut;

ni.dókótel€zefrséq Gzékhelyén kivú eqá ább eqy te epü ésen leephelyei tat fenn),
akko,eztazó$:eg€tkell - az.dóaláp.hégosztáía náíyadó r.6ályo* szelint-
n.9olzbni.z eqyes leL.pulé!ek kózöt,

ná9 eíedményekénr elóá ló
pot A mégójztán a Ht[ me lék eie szeí ni kel e Véq€zni, ai a meqosaás módszen
akalfiarVa, aúiá (evékenysegíe a leginkább 

'e 

lemzÓ, lélVe á fiegó?i;ssa éíinbí
teepuéíeOfol]nradoalaplérnemál;pilhatómeq TelméreGsenabban.zeselben
ha a Vá a]kózót n€m ierhel adóBláp.me9osztás ltóie ezehléq Gzékhelye szeíniiiee
pülé§eikiVu,nasónkományzatleteke$eg]teúelennii6te]öpheyö),akkoíazezén
lolban 9erepló ó$zeq meqeqyez k

'r,$l 
Azonkolmányztrcndeletéb€na2,5milioFlváló]kozás szntúadóalapolmeq

ném hóladóVália kozaJok számra adoa.p menleségetfo9almarhal meg 0ehet, hogy
á menté$éq Gák kisebb.dóá apószeqiq, példáUlr miÍÓ Fi iq]áí) llt ke lfe rÜntern

mány:ál l.ndel€r€ sr€rinl a telépülési ádóal.p ó$zé9él có
m;nyzd lyei fiénteséginabáyl iem ikaúlon lendeletébé akbl íoízé§étnem

s adókóie es adfulap meqá lapitálá€ szólqá Ate
lepülÉsjadoálap 1l0 soí)d$zeqébo l€ kelVonn a ódóm€nies adóa ap ó$zeqéi lrr
sol)Abbanazeselbénhaa]l,soló$zeg€.léíiva9ym.ghaladjaa1O.solósrzégét,
akkolilt,Oatk€llíeliÜnidni Ékkora l] 50lba és3 r7 9oíba egyaíánl"0'lel nn]

óa BpEjútóadóó$zeqétkel iti fe ((]n,etni,az
on\o,Tr,:d ,q dpö Vd,, .do" .do PF!.1"p, _,"|" ",
14.sorAzónkolmanyratheyiadoleidelelebenadókedverfi€nybenladoóókkeítél
ben)íészesirheiia2 5m]l]óFt.dóalapol meq nem ha adóVá1.1kozókatGzadókedVez
ménytatsdó9i ábanl0 r0O%kózbit)feiezhetikiazónkolmányzatiíendeet,ameyehel
akál r0O9i n,Azadót.§ökk€ntó k€dv€zmény dszeqéi k€ l feiünieini H; azónkol
mányzatlyenl€dvezménytnemkáb(ottrcndelet€be,áklo,itiószegeinemke]eóln
15,3or AheyiadololVenygaba|ya rel]nl.zadóéVbenaz degienes]e e9uip uze

ban é ]eliet vonn d 9ékh€ly teephély lzeíntiónkólmányzatókhoz kmut.ton ado
ósz.qéból, egfe|ebb.zonban őakannak na9y5á9á 9 Példau, haazadózó adoevben

az ad&láp meqosaás eledményekéni

mányátná eVó í ható ó$zé9 az adóéVb. n meghzetet adóáta .ny 209i a aaz 40000
fol nl Abban az eftben, ha az óiko,mányz lajutó a.]óáta ányaszege meghalad'a.
]3sold$zeqét,akkolittcakar]soíbanrelepóös9eqetehetfetünteini,aieepi]
éíejútó(kszámiton)ádóátálányiényeqesószeqét(tájékoíátó;d kénnpedqár3

16,.or Ahelyiadókó róótó éiy 20r3,jú]usljéVe b.iktato -40lA,§n]b.kez
de5 b)pont]a alapján 3,ékhely ]leió eq a teiephe y9el nl ónkományzan]ozazadó
éVíe6zét.ndo adóból eqíe!ebb annak o$zegÉ 9 teiedóe
; hlá láfoíditasl€it kobe9(ént a: adóéVben e*.móh,3z áutópáyák, aUtóuiak És
fouGkh ználatáénfiue'endó, meqret úta arányo5d,] larovább akban útd,]]7 5on a.

elszámo t é útdi] 7,5%.ái a széklre y, i etve té éphelylek) neíini ónkolmányu tokhoz
fizeiéndó ipadzés adobólá Váb]kozá! §zint]én képzódó t !8 tóíVéíy]adóa áp el a
mé9ortáíalántöí onkolfiányzatokhoz kimutato( leepuési adoalapok áiyában

é útdij7,59!i r00000folni,ateepúPyepéd9amegoszláloíánáVá ákózaj,nlu
JdóaáplO%a]ul,akkolittl0000folintoikelfekúntetniEbben3solbanrehálázeút
dii 7 596 ánák á te epú éíe iútó e ószeqét kel szeíepe tetni. Abbán áz éselbén, ha az

e útdi 7 596 ánakte epü éí€]utó íére lóbb, miita l3,5olban szercp o ó$zeg é5a l5
soíbai yelepóó$zeg kú ónbazete, akkol e $óan k]rfel]ebb e küónbóulósreqél

aíúzé!] ádohzetesi kótelezetség ki52ámitáláG Az
adokóie esado. JplJVetiteí adóoízegébó 1r]..o') leke Vonn az adó ó$zeqéi kú

dnÉ.iog.fieken úókkentó léle ekei (á ra 16 sorok eqyütes ószeqén,Abban a
esétb.n, ha az.dót60kkenró iél€ ek eqyüttes ó*zege olé, Vagy me9ha adja. ]] 5ol
o*zeqé! ákkor ti,0" t ke lfe|tÜntetni



lAbévalaj^yómtzfoáiyháínemla am3zazadóév 3dóekzámoásárávonatkozóan
pénzfo,qa ni adatok lme96leten e Óleg é1, . ólé9 kiegÉszítÉ s ó$zegét), Tekiniet€

kmindazadózd m nd.z a.]óh osáqnyiVánlaná
sában íende l€zéíe ;l nakll
r3,$rban íkelifetünietniaz]deigenes]elegÜ]p üzéjtevékeny$qúiánazadóév.
benlÉnyeq€sen meqfi,eieí ádóáralányónkoímányzaía,uló kíányoró§zegél Ez áz
oízéq heqeqyez ia r5,soíbJnlel haar] soíb:nfetúnlele .dó

la Í.déz.t.t b íósit Ha ném, akkól ánnál .sak naqyobb Ó$zeq szaíPpe hei ebben a

i9.9oí A kúfoldatr áesnet leephelyen Végz.tt t.Vékeny!égbólszáífiázo idóaap
nemes k adó,ás a á Ennekó$zeqétúqy kelmeghatnozni, hogy. kalfo dón étentet,
a H(l íoqalma nJk me9leleló telephey€i úqy ke ieknten], m]ni be fóld le ephelyet,
! .íé a telephé yíe n - a m.goszláj 9abá yok szeíini
megorron,kufóld lelephey,e,teepheyekÉ'utóadóaapie*Vonh o eat.lie§adó

20,$. ttke lfe iüniein Bvá la kozásáb (20lr,]úlUs 1 ] éiól á, ádóév Véqéiq) kó téq
ként íáíodftáskénle számól€ ú(diio$zegének 7 

'96.át,

A hely] p úzé5iadóban hásonóán a táísasáqiadóboz
kel rejesiieni Ez atFle , hogy ebben a b€Va lásban ke laz addzónak kisámibnia
8 béVa anjá ar.oégfizeié, do9ak kél idoponljaú az adóeló e9 ószegét,Azado

további niezkedésnélkú V.qíehaitháló,

Az e olegizelé5 ]dószáka á náptáli éWél eqyezó üzlel éVe! adózók e5etén 20]4.]Úl]us
l ló 20l5,júnU9]0 9ü , ebben az adózói kólben ezl a k€t idópontoi ke l beirn áz
l.solbaAn.piáíiéVtóletéíóúzetiéVe5adózókeleténazelóe96zetéjidószakab€,
valá§benyújlá!hónap]átköVeiómásodkhónapr nápjáióltanr?hónaponkeleszlu a
12 hónapútokónap,á9,Ezen.dózóknakazigymeqh#íozottidópontok kel beiíni
abevahsez€n5orába,Azeóleqizetésidórakaleháll2honapnyijdószákotóleát,

2, E lró elólegréJ.lét az előlegfrZetés i idósza kb. n

AZ elsó e ólegfizetél esedékeíégéneka nap]a au a.]óeoleg 6zét6i dó,ak 3, hónap.
jánakr5,nap,a,anapiáí évvelazonosüzlel éVesádózóeletén2Or4,eplembel]5
htkelljeöln á: e olegfzetés napjá t al az é óleg ó$z.9él Ebbe J solba; M, r7. sol
banfeiúnietettö$zeqé5a20]4,márcus]5én(naplál évló elteíoúzl.t éVe§adózó
eseiénazadóévh mtsdikhónapjánákuio sónBpián}esedékes lbevá|oí)eló eqó$zeq
külóíbozelélke] nni Há20]4,úátus]5 éniémkelétadó€ól€9et6z€in,akkolezen
solaszeqeaVl.]7.soíbanletúnleletó$zeqgelegyezikmé9 Ekkénta2014 evbe^
hletettelóegÓs9eqa201] adóéVíe beva lot ádÓVá (Vl r7 soaegyez]kmeg

3. Má sodak .lőlegrégl€t az előlegfrFtés i idó sá k ba n

Amás.dkeló]eqíéglerazeóleqh?erés dórak9 hónáp]ának]5.nap]a,anaplál éWe

cópo eserében,afi€lett hóoyázadóe olegét n be kel]va laí,A bévá lándóóízeq a

V.l7 soífun9elepóadóó*zeqla]0l3 éViadó)fee

Az,,A'i.lú apot azon.dózóknak keL]kitóíen, akk/amelyek az áúlanos 9abáyok
9elrni á lapitják meq nettó áíbevére üket ltlerá{o.k mind.n ipárúu&i adóalany,

k, pÉnzüqy Vá la kozásntsk bnositómk, befekieté!]
va ólko:ásnak, deértveaaaválalkózaíirak nék/ame yneknetóárbevetelea3mil]ó
foiniot nem há ad]a meq és az ádó a 3p]ánakeqyszeíusien meqálapb5ának mód]ál

Nemkelktokenéáz,A"jelubététlapolazalóbbiegy§zelusitetádofié9áapi(ánvá

a) szemé yi]óvede]em;dóól9ó ó
bl ázoneva a anyiak, ákiázeqyszeíu§iteí vá la kozóiadóáláp5096 óbaí á apitF me9

.) azon káÉ a 3nynak, ákitéte es3dóá aprelintiadózáíVálarton,
d) B kisvá alai tsdótslánynJk

A *aégé!zíti' lapoi €qyúti k€ll*.&lnia b€vallásaólappal,€zénka kellróh.nia ta,
€gé9ítőkplejÉgéris,lovábbádtazoldáltk l.égy€úén)alá kéll íhi|
1, son Ebben a soíban ke] lev€zetn
A2 soíban9elepoaízegbd LekeLVonni,á3,!oóan,ö4 soíban,a5,!oóan Vólafiini

zá 3ol m.géqy.,ik a bevallá3ifólap 1.$rában

2, so| A szá m V h.la tórvéíy hatálya.lá tádóuó ádóaanyok ejétében tt ke l szerc
peleln .,ádvitÉl tó ény 72 75. § abai nelépó íendékez&.k ilapjón megh á.
rozot Vá .lkozásirnlü netó 

'bevéte 
aszó9€t, A ielemzoei nem Válakozás

xlTötTÉsl ÚTMt TAró Az,,A" JELÚ BETÉTLAPHoz

xtTöLrÉsl ÚrMUrArÓ A,,3" JELÚ 3ErÉTLAPHoz

{lTÖLTÉsl lrTMUTATó A,,., lErÚ sETarLÁpHoz

xlTöLíÉ9l ÚrMUrATó A,,D, JEtÚ BETaTLÁPHoz

tévékenyléq foylatásáíá alakuh,. ezetek (p lá6ada mi§zeNéz€t eqyház, a tspil
Vány, kó EéqVetésiszeíV íb) esetében a Vá lalkorás tevékenyJéggel óízefüqqÉsb€n
rcá]zálárbevéte Ő$zeqélkel feiÜniein A§z€nélyijóv€d.|em.dóhatályaalátar
tozólnagánsz.mély)ádóálanyésdéb€natevékeny*gvéqzé$el(temÉkéítékesités
9orqákftsnyúitán kou Ven en ó$zefúqg ésbe n kapoí általanos folga mi adó néLkül

elenérték,nóvevetskompenzá.ósfo áíía ésGókkentv€azádóh ósáqqa ekámolt
íe9slíá.Ó5 adó oízeg€Ve], Íe léve, hogy aa bevetekénl elsámob, ioúbbá azon
bevéie]el,áme yei a,ámvirekólró ó,óryény a]apján eqyéb bevét-A ként ke leneeGrá
mo ni lPéldáu a trqy e,kózértékesítésÉból9áímazó bevéiel,: külónféleaqlártjmó
qat&ok ó$zeqe nem bíozika íetóaóevé(elbe),
],3oí A táísasáq adólólésa: ogla ékadoró 9óló tblVéiy9eíintiogdii^ákmiiósú á
,abád3lomnak, á Védenel]áíá5nak, á Véd]egynek, ilerve h4on ó]09n.k,a know hoW

múVé9eiivtsqy3 iudományos múVekgetró],o9á
nak,Vaimiitarezo ]o99a1,omlzédos]ognakaha9ná áÉft,ÍelhasznáásáértVaqy
a harnálai].qáén kapottelenénék Ebbe a 50lban]09di,bo !álnazo,;íbevÉlekéni
ekzámo]lel enénékó$,eqétkel beiíni
4, soí Ebbea9íbake lbeiln az egyéb szo qákatjsokértékekénr,ilelveeqyébráfoldi
lá!ó|kózdnkmotaio -azadohdó§ággalehrámot-]óVodék adóós,eqéi
5.90í: Ebbea lorba ke lbeiínia!eqyébéfoldkásokkózó kihulatott, az adóhaiósá9.
qal€ 9;mólt rcq szíá.iós adó, enPrq ts 3dóOízeqéi
6, soí Külón 

'ógszbály 

szeíini feszimnható álbevéielkénr elszámo andó felszo

9;lálidial nem teíhe i paíúzÉs ádoezérta1 e ké lVónn a netó álbevételbd Ebbeá
,o bo le|,ogJd d, db",aPlq," :ol o|o\ 7"94lPlbq,,

Az "B"j.lú apd,on ádózóknak kel któlieni, tskik/amelyek hit€lintéu etn€k, vagy
pén2űqyi vállalko,ásnak ninólúliek

!ni a b.vallári fólöppal,ézéitki k€ll töhéni a ka
€g&rító l.p lejÉlzér is, lováhbá ert.z oldalt is kégg€lú€n) alá kell íhiI
1, soí Ebben a soíban k€l ó egyes vá alkozás
,nlu neiló 

'beveielelemekó$zegéto 
ymodon, hogy a 2-7.1oíokban 9el.p óó9

,egeketós9e keladn ma]d:bbó á3 5o,é5a9 soíd$zegétlekel Vonni Eza9ol

2 9.sorok Az.§yes soíoka Válákozá§inn(u n.ío á rbevéielel€ m ek kim UiatásjE 3

Vala!o,ás 9nlúneüóálb.Vete evezetésé,e*ol9án.k.A$rókatanámvi(el]tóívÉny
ésa h teiniÉzetek,pénzú9yiVá la lo,ásokéVe5be52ámolóké*ilés érkonyvVezeté5]kó
te ezetJegénoksa];toíáqa íó szó]o 250/2000 lx|,24lKolm íende eiszábályá lováb
bá ó 9. sol eselébeí á heyiádótólvény 52, § 22 pont b] álpontF
ado eszkóz urán elszámok e ábé te jes o$Zege nettó ábevéle cókkenló iéle arza,
hogye?en ószeqqela, adóaáp aVl 2 sóíbán mjl ne,n cokkenthetó .lap,án (e

Az,,c"j.lú .Dotazoiadó:óknakkelktoteni,akVámeYekblziosltónakminóilnek,
lni a b6vallá.ifólappal,€zétkl k.ll lőlt.ni.*l

e9é5znó l.p í€né9él n, b!ábbá en ar oldall n (.ég§zeú€n)alá kéllnni|
l,$r:Ebbénasolbanke ó$zesiteniá2 3.sorckbansz€l€plóeqy€s V;ltslkozjsi9]n
tu, ie o aóóVét€ e emek ó$zé9él ó]y módon, hoqy a 2 7.soíokbán szeíepló ósze,
9eketosze kél adn], ma]d abból a 3 soló$zegét]€kélVoní,Eza.ormeqeqy.zlká
b€vallási íölóp ]. 9orában íekúnieiendó ö$ze99.1|

2-3, soíok Az e9ye! $lok a va la korás szjntú ne ó álbéVételelemek kimUbiásálá,
á Válakozás 9ntú neíó álbevélel evezele$le 909ánók
,orvény él á biziosírók éve9 beszámolókérités és kónywezeté5 kolelezetségének
$jálo$a9anó szólo l9212000,(x1,2a,)koím rcnde el 9Jbályai a ;p]án ke meqh3

Az,,D"jelű :pot azon adózóknakkel k tó ieni, akik/ámeyeI bél. ktétés l Válla lkoá.-

Aki.gészlrólapot.gyüt*ellk€zelni.bevallfuiíólappal,e* kik€ 6n€ni.ki-
egészliólapíe]E.zati.,továbbá€zlázoldaltk(.é99€rúen) alákellnnil
].90iEbbena9oíbankeló$zesíren ts2 6,soíokb;nszeíepd€qyel-Válakozá, szin
tú nenóáíbevéieelemekó$z€9ei,Ezasólfiégegyézlkabev.llásafólapl,soláb.n

2-5,3orok Az eqyesloíok3 Vá lá kozás szinlú nétto aíl]evélé .elefi ék k nuútásála, á

Vál3lkozaJininlúnetóáíbevÉlól.vezeleseíeszo9ánakAze9yes50lokatarámVlel
ióíV.ny és a befektetesi vá la kozók éVes besámoló kélzités é5 kónywezetésikóie _-

z.tGqének sá]álo$jqa]ró 9óó2§]/2000 lx|,24lKólm íende ei szabólya aápián



KlröLTÉí úTMUTATó Az"E" JELú BETÉrLApHoz

E"takiegéríóapotnindenoyanVála]kózásnakkikeliótenie,.melynélvöneladon
áruk besze[ésié é ké l a lábé) érvaqy közvá ít.t íolgákáráso k éíÉke. N€m ke ll
kitöh€ni..áa lapól ánnak a Vá la kozónak, ákj3z pad,és adóban azadóálap egr
szeÚ!ílQlladóalap-m€gállaplláslmódiárválas:tot,,Ekétíáfordiiáselemme]cók
kentheió3 nettó áíbevérela helyjipálürés ádóá áp]ánakki9ámiiása solániazonbána
2013..dóéúől együíes ölszegük.9aklo átokkal Vonható l. a ne(tó áóevétel
ból, A kól álozál lényeqe, hoqy azálbevételnaqysáqátólfü99óen e két nétto áíbevé.
lel 6ókke^lótéte] *vóinVónható e minél naqyobb: netóálbevéle ó§zege ánn;l
kisebbószeg9e lehet Csokkenl€niá iéttó áíbevéie t, Nem vonalkozik a kolIározás
. aavállálkozáía,ámelyn€*n.dóárb.véléléau 500hilliólolinrotn€m háladjá

rinli étel.mb€n vet kap.9ohvállalkozásnak,
AHlV,]9,§.ának14]bekezdéF9elntá,ll)bekezdés:)póntFsze,ntinettóáíbévéié
6ókkenló óízeg9el (e adotáruk be,euÉs Éíék€és közv€iiteh 9olqá taiásokéíéke)
a Válalkozó nenó áíbevélee ószégétól íú§9 oen, sáVólan áz álábbiák szeíini Gók
kenrhel] ne!óálbéVételé( A nefu ábevétel

dóö$zeqébó azesávba utó nenó á lbevélel có k

900 m lió foíinloi ú€ghalado de 20 m liád for ntoi meq nem ha;dó ó5regéból
azé9vba]utó n€íó álbevét_r].sókkento Ósz€q, de eqf€ ]ebb az e sávb; ]Uró netó

20 mil iád foíiniot megha ad,i de 30 mil iáld fointot me9 nem haladó ó§zégéból
,esáVb;iuió netórbryéielGdkkentd ószeq, de aqfe]ebbázesávbáruló ne(ó

30m l iádfol ntolmeqh.ladóósz.gébolazesáVb.,utón.toálbevétel Gókkenlo
ó$zeg,delegfe jebbázesáVb; júiónetórbevélel70% á

A Httr 39 § 17) bekezdése éíelmében a fórabályban roqh lakóleieíoén - áz adó
aáp mé9ál apiiásánál azon áíUk B nyaqo k, 5zo lqá ,alások énékesiléséVel aszefüq9él
bei ekzámo teladotáluk b€szenési éftékén e k éj kózvetitett5zoqjhar;9okénékének
ie]jesÓízeqe6Ókkenl .netoálbeveielÓ§zé9él]aúelyáíuk,ányaqok]90qákatá5ok
É ékesiiése úrán 3z 3dóáány á számv tehól*óló tóívény íel nt €rpodé ékesités
n€tó árb€vélélér Vá§y á kÖzfin.nszírczásban ré9€lÜló 9yÓ9y9z.r.k, mint áruk
énékesitéle otán bello,l é ékesil€s iettó álbevételél számole] Az €t9ámólóhá,i
l€vékenység€r Véqzó 9elvezetné a.áha. a ló dgazpia.iel v l amóseneíqia.p]a.i
ügy]€t€k ebámólása édekÉben Vásárch é5 t Vábbétékes(en, . ,ámV tellól 9Ólo
töívény*elnl eladotrukbé*éuÉs É Ékekéntelszámotfódqázésvil3mósenelqia
b€ szeízési é{é ke te! e5 ó$zeg e csókkei 1 a ne tó a óevetol ó ízéqÉl

A l,soóan ke ]]elo niaa, hó9yazádói ánya Httr ]9 § (6) bekezdé5e a]kaharásának
hJiálya áj eske A NtV e Éndekezése ugyanilelóiíj., hoqya lá6 ;qiadóío él az

kapclo iVá la kozá5nakm]no!ú oadóa ányokntskáz
adó a]ap'át az .dóa any kapdó t Vá la kozások Ó$zas nettó 

'béVétele 
é. o*zes í€íó

;íbevéie Gokken ró láfoíd itá 5 a po, Iiv e ójelú küönbóZEként
(.1]él15) bekezdésbenloqLáiakrá ke Lmeqálapilani,azal, ho9yáz€qyesádóa 3nyok
adóa apiaeE^ |ülonbózetnekésazádóá ánynetóárbevéte éneka kap.róltvá lJ kozá,
sokóíze9 netó áíbevéte eben képvi$h ányának9onaÉ Au e bekezdésben fóqla
tBk .$kazonadóaanynakke alkafiáznia,áme|yeseiébenazeladottrukbes:enei
értékÉnekés; kózvetitet 5zo gáhatas é ekonék.gyúttel óízeqe az ádóa ;ny nenó
áíbéVéte ének 509i ái meqba ;dia k zró a9 áz ezen f€hété ekíek m_"qfe e ó kapsoh
Válalkozó9ivon kozásában,Tehár e néqyzelbe azon Vá la koasnák ke lx.ei i€nnie,
ame y megle e] va amenny , kovetkezó fehéie nek

á iátr áq adólólé5 onúlékadoíó ,óló tó.Vény 9€lni kap.sok Vá áko:ásiak

a helyi píuzéjadóálanya él
azeábéésakózvetile 9ó]qákai;sÉnékénekeqyütesij*,eqemeghaad]aaíe ó

- ázadóalányíende kezikazelózóíekéte ne|megfeleló kapóohvá] ólkozá§l.
An.nnyib€neléltétél€Imind€gyilGlélié5úl,akkolaiovábbaakban.sakalll.Poni
álalti3orokat kellkltóh€ni, ha €9y vagy tóbb íéltétélném l€liesúl, akko. pédig
.saká ll.ponialaqisobkatkéllkilökeni.
A 2,ésa3.sorban ;zádózóazon05itá5ahor szuk§é9eJádatoldkel]lellünietn

ll,ÁHlv,!9,§(6) bek zdéjén.k hatálya.lá n€m t.úozó vállalkoz& €s€tén kiiól_

Az1.5oóankel fe]lúntotn ázeádótt;íUkbe9e2é5 étékeö$zegét
Az e ábé foqa mát: Nl{ 52 § ának 36 ponija halárczza meq Á, e ádot áíuk beszer
z€siénÉke; ketós könywite t vezetó Válla kózó3ók éleiében a úsárck é5 Vá ioz an
folmában€:dofr Bnyaqokn:k,árukMk a9afiVilekol§zóóiÓíVény9edntaze:dott
áluk be9€2És Éíékekéni ekzámo( bekelúeJi (beszerej) éítÉké. Az eqy9ercs
kónyw t€h, válám nt á szemé yi]óvedelemadóól9ó ó lóNény hatálya a á brtozo
pénzlolqa m nyi vánla án véz€tó vá |á kozók esetében á ráíqyév áíube9e|zéíe fol
diton kiadá!, 60kkenlV€ a kifrzetét áruké,let leftáí 9el]ni záó é(ékéVel, nóVelve a

kfizeEn áíukésu et e lál ,eíinti ny tó öftkévé c§ókkenl az eladot álúk be9ezés
Éíékét az az érték, ame lye azadóalaiya Hlu 52, § ]2 ponl *elint alva la]kózo lé]€
ílÉs€k értékeként, a HiV, §2, § 37 pont,eíinl any:qköhséqkénl, a Nt( 5]. § 40 pónt
9él nt kózvetiiett szo19á biások Él
A2.sorban ke fe tünletnia kózvetitéí szo qa latalokértékél
A kÖzvel(en golqá ctá50k é(ékének ro9almát. Hlv,52, § ának40. póít]a la á maz
z E evonh ó tételmeqeqyezik a számv tel tóíVénygel]n' kózveiilen 5zo 9a lata$k
étékéVel, fetéVe hoqy: ]ogüqyle A 9ámv,eljlóNény
nye azonoltartalmú közvelitett 9olqá biájokólakkü €n Vó, ha a adóBlany gját
nevébeí Va*ó meq óyan 9oqaltatán, ámé y€t halmadk nem€ly€lirásbán kólótt

9_{zódé5 alap,án ez utóbb ,áfiála v;ltozailan folmában ad tovább,azaz iém a gi;i
tEl]eíthényéhez hóználja fe|.1\4indennek kike ltúnnie a 9ám ázásbóli5. (A kimeíó
9ámlákban ha az sa];iés kózvei itet 9o 9 á ltatá sokal s brtalmaz kúdn kelfe
iünietnia kózvel ftett nól§ á blá s meqnevpzéséi é5ellen.nékét, me]y nem ke , hoqy
Jzonol legyen á ,ol9á ta(á5 bes:étÉ! áráva ]

A3.90úánkelfetÜniern azr soíszerntielábéeJa2 lol9eini kózveliteíro9áü
tásokénék€bó azon úíoídiiásre9ekéqyütel ö$?eqét amé yek olyJn iemékek 1álúk,
$ját elóálilá§ú téímékek), nolg;i ások énÉkesitéléhez kótodnek, amelyek Uián a
számviie]ró ,óló lolVény9eíintexpoítaíbevételi ke lelszámo ni Ezt a sotném k€ll
kirdlténiann.kávállálkozá3ná|ramelyneknénóáúevétel€az5oomillióíoliniot

A4,solbanköl fehúitetn az],sor9elnl elábé értékébdl ázón íáfó,dháilé,i am+
lyet á vá álkozó közhnanlzilozo( (b inansu nolmban É9€sÜ Ó] gyóqy9el étrekelté
§éVelószéÍug9ésbensámo e Ezla§o nemk€llkalók.naaníakavállalko:ásnak,
amélyn.k neíó árb€vétél.áz 500 nillió lolintor nem háládjá n.9.
Az 5. sorban ke felúnleltr]az ],5olbó az elábe ázon láfodíláíé9ét, ameyel.z
eszáholóház tevékenyséqer Vé9,ó,eNezet a fodgazpa(
üqylelek el9ámo ása éídekében vá5áloh é5 iovjbb-áíekestet, a íóldqáz él v lamos
.ielgD kapGá^ elábekéni 9ámolt €
A 6, rorb.n ke I f€kü ntetni az eló bé .s a kdzvetítet ,olqá biások eqy útes ó$zeg éne k
an a részét, amelyet. HlV,19 § (4) (5)bekezdése szü ntir;milás ercdményekéntá l
eo 1éza szám3d3tném háládhátF meqáz r é5 á 2 50l*eliíl ádaiegyútesó$zPqét).

a váll.1ko,álna ki am.lyn€* n.tó áíbevéiél. az
500 milliólorinloi n.n haladja mé9,
Á 7, $r90 qálannak k mulatásáre, hogy mekkoru áz az ó$zeg amel yel tényleqasen
dókkéíth€ió B netró áíbevéiele ábé é5 kózVetiteí9ol9á úlásók eqyÜttes énÉke]oq
.ifren. Ha avá la kozás netó jlbevélele 3z s00 m]lófoinlot nem haladjó mP9,akkol
ez3solaz],ésa2,$lbaníe(unteletszámadaieqyÜne5Ö$zegéVe e9yez]km.9,Ha
nem,akkol.].soíb.n,.4 $íban,áz5 §óíbanésa6 soóánfetünteen9ámaddo|at

!-A Ht(39.§(6)bekezdésénekhalályaalát. ozókapGohVállalkozás€s€ién
ki(öltendő bevallá9i sobk

^z 
potrtban ém iigtt Íe léle eknekmeqfee Óv;lJlkoz;9naka he yi peúzejádo á áp

]ái kü ón 9ámitá5 slelitrt lényegéb.iőopo 9nlen ö$zevonbn kelmeqálapita
Ez ntúádáioklavoíatkoz]k.zelábéésJkózvptilet

9ol9á úlájók értéke nettóálbevéielbd E ó levonhalósá9;nak kol álorá!3 al áz ézen

Azl.soíbankelfeltúitetnazlaieóaíbevetelószeqeiiámelyazó$zevontadoa.p
9ámiiáíákötelezetl,ponlbanemn.tlkapőolVálakoz okHN szerniinenoá,be
vgtol ádabinakószeqzélekénrál eló
A2.1oíban kel feiÜnteiniazós9evontatloa ap,;núaía kótelézett 1, ponibtsn em
lfuet kap(ohl Válá kóza3ók ószevoni anyáqkóté9] alvá la kozó lelréshe$| eíPke
és K+F közvel en ko tsege iek ó$zegél Ezeí nettóáíbevÉie oókkentó téte ek te]je s

óíregéve koílátozjs nélkülcökkentheló. netó álbev€telts heyiipalúzés adóa áp

A 3,lór 5zogaiaz ó$zevoít ádoJap{zámíláíB kbre ezen 1, pontban efililét kJp.
őok) vá la kozásokoíze§ilette óbéo$zegének k mubiásán
A4.1orszolgá azö$zevont.dóa ap !zámíaía kotelezen ( pontbanem]itettkap.5o n
Vállá kóások óízesien kózvetiieí 5!o19á lalálok értéke óízegének k mUEtá5án,
Az 5. jorb.n ke lfekúnietniaz 3 solszeíntio$zesilet eóbÉ & J 4, soí szeíinti, ósz
9e5iteí kózv.ítét szolgá (ata3ok ertékébó 3zon íáfoldilá5lérek é§yutél ó$zeqéi,
3melyek olyan lené]iek 1ruk), s:o19á lal&ókéíékesíiéséhez kótódnek, ame yöl után

ól,l,e,po ld be!44i l. |.l,óno_
A6,.oúan kél íe|túntetn az 3, sol9elint elábé éít-Ákéb.i azón íáfóditásÉ9i, ame.
lyei Jzb$uevonl kopórtniítu) adóalap m€9áliiáíá kóle ezet Válakozo adóálany
báífréy ke ko,fin.nrilozon (b hnanriíozásban lénesüló) qyógy9er éíéke5íté5éVe

Az 7.5o6an ké feiüniein a ] soíbó a ejbé azon láfoídí
ékzámo óházil€Vékéíys€qei Véqzo szeíVezet B fódqázp a( é§ V]lamoseieíqia pá.
üqyeiek elszamoása éldekébén v&óíók és továbbértékesnet fo d9á, él v lamos
enéíqiá kapcáne ábékénl,ámo te
A 3,soóan kellfo tüntetn ázö$zevonrádóa ap 9ánnaía kot€lezett (, pontban em
itett kap6olt) vál alkózálók ö$zes e ábé]e és Ó$zes kózvelilet szolgá blásók éíéke

. ó"le7de e,zel nls-dmnd
eledméíyekéntá leló 1ez á 9ámadal nem ha adhata m€9 az].és ts 1 sol9el nl idat

A 9. sol9ol9á .nnak hfrutatálára, hoqy mekkora ázazo$,e9, amel]ye tenyle9es€n
Gókk€nthetóaz ó$zevon( netoalbev€l€leláb.és kózveiíreit 5zo qáliatásokegyoteJ
e ék€jóq.imen azó$zevoilcsopo *iitú.dóaaokszámílásaéídekében E arám
ádala koíláiozásnékü l€vonható .5opotszintú télelekl5 sóíban,6,sorün és7 soF
ban]fe lunlelétószeqek)és ts 3 soóan szeíepló Ó$,eq eqyÜ e§oízé9ékeniál elo.
A 10. soóan ke l íe tünlötii aa, hogy úekkora az ó$zevont,.sopoíszintú adóalap
ószegé Ennek érdekében a 6opon9ntú netó 

'bevété 
l] sod ó$z€9ébó le kel

vonn] a kóí álozás á ; nem esó neiió ;íbevéte .sókkentó iéie ek lláfolditások, kó sé
gek) eqyÜ{es, copo ntú éneket (2.9n,lovábbá á 9, solbin szer€plÓ, tényeqes€n
evónh óelábéé5kö,veiiienszoqáharásokeqyútteso$:eqet,
A]].soó.nkel róqziien azadóalanyúlalkozási9ntüáápjánakó$zegél E!.!ad
nemazálta ános9óba yoknakmegf€lé óénava lö kozás szinijén €lóáló netó áíbevéie
és neitó áíbevéle (ókkentótéteiekeqyen eqekéntá] e ó haném á ]0, soóan szeíep.
ó.soportszintúi ó$zeliteí adóa ap áíbevéle alányos ószegekénl Ezén a ]0,5olban
9él.p Óó$zeqeimeqkel ,orczn]áváltslkozásnettóálbevétele lvonatkozó k eqésziió
apl l solában kiiámilotnetoálbévéte Óízegé/ószes,Gopoítszniú nettóálbevé.
le ószege1],soa]hány..]oséíekéVe (a há nyadoí ó tizode!] e9yi9 k€l s2ámt3n)y



KlTÖLTÉsl L]rMUIArÓ Áz,,F"]tLÜ BETÉTLAPHoz
Ha a VálalkozóGdó,ó)tóbbonkolná^yzatil€iéke$ÉqitelÜletén Vé9ez á landojé leqú
]p úzÉi levÉkenyÉqet, a:z 9ékhelye 9el nti ónkóímanyzái i leiéke$éq teíülelén lll,Megoúá9
kiVül(má9, kúlfo d]Vagy bé íöld lelepü ésen) Van legalábbe9yt.€phe yeakkor3z,,F"
jélűbetéltspotiskikellóleni. Ha a 9émélyi]e]e9ú láfoíditás 9el nliadóalap.meqo9tásl alkalfrazá,akkol a l é9

?,5oío| ké lkilóieni. Amennyiben az eszkÓ:.rték ányos meqo9tásimód,ert aL
A bététlápot€gyürr kellk€zelni á b.völláslfólappal, ézéí kikelltölt€nia b.léllap ka]m;zza,lgy a l]a a Vá a kózás a komp ex megoldásíejreszáú,lovábbá.ztázóldahiskégltrüen)alák.llínll módsz€rtalkamazaabban.zeselbenazl4soíokmnd.qykétkik€llóteni

1.soí tt ken fekÜntetnia HlV, me]Lék etÉíek ],]. poniia a ap án slámított (vál|a kozás
9intÜ)lz€méy]eleqÜláfoditásö$zegél,azazanémélyijeleqúíáfoíditás ányaba^
tóténó adóa ap mego9tás veiiiésia ap]át

Az ádóalanyazonosiÉsálá szo qáló mezó, a: adózó névétés adóazonosíró9ámát (ma
gátr9emélyeQté^ adóázónosító]elét,szeruezeteselén.dógámán(e lfe iüntetni.

ll.Álkalm.zoit.dóalap mégosziás módsz.lé

lli kelljé Óln az adóévben a kálmtszoftadóa ap me9o5zlá5 módne . A Htv ],9ámú
me lékléléb.n 9élép óméqosnás m ód szeíek közü l a tevékenység re leg n káb b ,ell€n.
zó módfeíólapjan lehetózádóálápol meqo9bni Azadóalap m.golztfu mód9z.l.
léhál n€m a vállalkozá, válartálán.krüggvénye|Tehát az ]

V;qya] ponlmele négyzetbe ehetxettenn,ÍehÉVeho§y.z;dóalapmeqo9táía
da eq nkább]el emzó,azalábbi ko áiokfgy€lembevéielével:

. Annak azadozón.k, amelydeka, adóÉv€i meqelózó adóÉV adóa ápF lidóalányo
sán) meq]r;ladia a r00 mlió Fl oi .skés kzáíoa9a HtV,] ,áfiU fiélékeie2,i
pon(jó,einl lkomp ex) meqosziás]módor ehel a ká]maznj tzé ezenadózó.sak
a3,ponl me leü né9yzetbetehetx éifiqy€ embevévea kijverkezó ponrokbanfo9

. Abbanóz€setben,haaúlalkozótevékenylégélea|omplexmeqoíül módaleq.
nk;bbie emzo,Vagyhaéztafiódlzertkal aVálalkozónakalkam.zna,akkoíaz"F'

' A HiV 3 9ámú me]ék eiének ].2 pont]ábón szeíepló Vilámoleneíqiávaqyfóldq;z
eqy€t€mes szolgáblónak, elo9ióienqedé yesnek, Vllanoseneí9iá keíeskedóneki
fód9á,keleskedóieka4.pontnálléVónéqyz€ibekel]]elóni,esetúkbenugyan§Gak
ez a mód9er3lka mazhaló, Ek|ol.z e9yetemés 9ól9á btó^ákés azenelqiakele5ke
dónekaz"F'jeú áp ll. pont 5 él6 lora l, e oszlo há ózatieí9edé]yesnekpediq 3z

"F'je ú lap l,póit 7,Él3 sóíait ke lmÉq kitóheni!
. Azépítóipal tevékenységel VégzoValrkozó (ó$zesálbevéielÉnak eqa ább 75% a

Épiióip tevékenyséqbdleíed)dó.lhetügyú,hoqyíemazáha ános9abá yok9_"
i^lóniiá meg aJdóblesalapját,hanem. H,v] 9ámú melgklele 2,] pónlasze.
iít spe.likul fregosztás módJapján Ézádóniés lehetóség .ni.( .z épitóip i
tevékenyleget vé9zóiekn nyilva ól, he ynekadóévei meqe ózó adóéviárbevéte e
á rOOmilióf.rntol meqha adja yen íányu dóntPs 8eiénaz5.ponl meletiinéqy

Emegosztaimódélelé^aíe(hey9elnt,vaámniáHfu 52,§]r.pontalalpó^liá
9él]ni telepheyek íeíntite epú ésékíP az adóalap 509i.ái a hagyományo! mó
dokonkel meqosaan , az ádóa ap másik 50% ál vúzont áz éptóip tejesiimény
.Ényábin ázon településekkijzöt, melyekazéívá lak lelephélyé né azotfo y_

taio épilópeitevékeny§égidolallamaaadóévenbalú ál30napolneghaódú,
Ekkol agékhelyé5. k a, kus telephe]y€kszeíinii(el€pülések e9eién az"Fjeú
"ollóo" e, ,.$Je 4!.q/l,/ ,!,o,di,t_troF
kenyséq dóbnama miaíie ephe lyé Vá ot.lepúlesek.létaí pedj9 tsz F"jelú dp l

. AVézetéknékuiiávkdzlÉsi€VékenyséqetVéqzóVálakozóa20]3,evbenkezdódót
adóéVéíe ő.k. HiV ].,áfiu mé léketének 24 ] ponl szeí ni ogth ja meq az adó
á]ápjár EréíezaVá alkozó íó9abáyszeíint cak deleheix.ei,Ékkoíá,,F' jeú

. AVezetékeJtavkózlés suo9;ltaiáltnyújiÓVálákozóelerén6akaIl(].számúfiél
léklele 2.4: pont]a s!éíintimégóntás módaka]mazh ó E"éít ezen adózó6ake
he yíelehe, x et akkoíaz"F relú aDil,Dónt ]3,el l4 §óÉitke
a vez€lékes iávkijzlés szo qáhatáí ny,rló velelek ne]kú iüvkozÉ§ szo 9áliaiáí s
nyúit,akkoíáz,F'jeúlapll.so.r5 é916 soíati5k]kel,bteni

'.sor 
Ebbena solban ké nélépeltetn a 9emélyjjelegú íáfoídltássa áÉnyos meq

óitás módszeí 3lkama,á$ soíán.z ado Gzékheyl ieephely szelntD lelepÜéFn
fe meúlt lodajutó)9emély ]e leqú íáforditásb$,eqél
3.m[htkelfelti]ntetniat]tv mé ékétéíek1.2 pontjaa.p]án§zámílóta9ékhel,
ielephey 9el ntire|epú|éíe jutó o*:es efkózéíék ó$zeqé! azáz áz esukózalányos
adóalap hé9o9iás Veiiiési a tsp]á,

4.5o| Ebben a $íban k€l 9eíep€ ieiniBzadot (rékhe tle.phely sz€íiniD települÉ.
sen fe me{i,lodajulÓ)eszkóré €k ó$zeqét,
5.sor:Esolbakel iíni.zegyetemesszolgalaló,Vlámoseneqia Vaqy fó]dgázkeles
kedÓ€seiéna VilámóseneíqÜ Vagy fóldgáz Végsó fogyasáók ÉszÉre ióténóé{ékesi
tésébó námazó Ö$zes 9ámviie itóruény9eljnl netó 

'bevété 
ét azáz ezen tsdózói

kö rban a meq osztá s V€titéJi ala p'át,
6,sor:Ebben asolbankel feltij ntetni az egyelem el szo q á |taió V lamosenelgia Vagy
íóldgázkeí€skedó esaién B V]lamos enerq 3 Vagy fó d9áz Ve§ló fógyasaók íészéíe ióí
lénóé{é|esité$bó 9álma,Ó,azónkoímányzát l]etéke$éqilelu etéíéjutó azJzJ t€ e.
pdlésen léVóvégsofógyazlókólíálhazoi 9ámV tel ló!ény rerilinetóalbeveteh,
7, só[ ttkel dqz(enia Vil.mosenelqú elo9tóhalóz enqedéyel é5fo dgá:elo*toi
engedélyéseleténJzŐ$zesVéq5Ófogyaqión.kiovabbitotvilamojenerqaVagyfóld
9áz menny seoét,vaqy sebben az3dózó kólbena megoszlásvelftés a apját
3, rcr E, a sol nól§áli Vi .mosenelqia.e o9tóhálózati en9edé yd5 És fó dqázelo9tói
enqedélye5eserén.zóikoímányzal letÉkéséq teíÜ etén éVÓVégsóíogyö9iónák(ó.
vábbnot vi lamos eneíqiá váqy fó dqá, mennyiségénekíellúntetésele.
9, $í É pitóipá l levekenyséq ei végzó € s€ién haaíávonatkozórpécifikusmeqo,És
módótvá zijá ebben.5oíb.naválakorásé9észeneksznijénképzódó.zépiló]pei
Iejeshnény(épiióipallevékenyséqbólercdónetóáíbévété,vaamintBz3dóévúokó
napján fenná ló, épiióip tevekenyséqqe ós9efüqqésbetr készeté vet béfe]ezet en
telmelÉs,fékértemék,kértelmékéíékeóóke9yüd€só$zeqe)éítékétke|íelüileli,
10,90í Ebbeá solba azépitd paljtevékenylé9etvéqzóneka9,ííbánje dltó$zeqbó
a a íészl k€l beiín,ám€ yik3zadotte epú éíeiul
r1,3ol. 

^ 
V.zelék né küliiáVkózéi ievékenyséqel Végzó Válalkózó 8eién az Uló aq

frzetertdijú 5zo 9a lalanigénybeVéVóé ófizetok ádóéVe sónap,ánéfuényes 9ámát

ó6zetó,ámbo .bbe a soíban azoknak az e óhze
lókneka 5zámátkel beiíni,akkneká 9ám á,ás] .imük az adóéV eGó napján;z 3dott

l3, soi A Vezetéke9 távkb, ésiro9áütá5l nyLj]to éseién az adó,ÁV e 5ó nap'án !zó 9ál
latá! igénybeVeVÓk9jm ázás .ime a ap]án azono!ilóttszol9á biás heyekGzó$!es
,o9áltaasiheylszámátke iiifekúntetn 1haazaí]ozoeqycifi€nlóbbVezetéke59ol
qá btáí 5 nyÚ]l, akkor s óaké9yszol9; btás he ynekninósú ),

14,so[Al].solbangeÉporóqáhóbliheyózámbó aVezetékes9ol9áblánigény
beVeVószám]ázál (imea.pjánazadóéVe Jonóp]án tsz:dotttelepülésen lévó,o]qál
tatási he yek,ámátke] meqadni

s iáVkózlés ,ol9ó ülónak kel]kitóléni,amely kve
zelék né ki] i (ávkóz ei szo9áh3bll il nyúii, dea vezeték nélkú i távkózlési t.vékeíy
sé9bólsz;ím3zóneíóálbe€leleazó$zesálbéVét. 79%.áineméie tkel]9elepel
tetn]edütóáqfizeiettdi]úvezetéknélkü távközé5i9ol9áúlástazádóévekónapján
qénybeVeVd oíres€lófr zétó szám
16.rci A 15 soíban rerepó rámad ból óá azéófrzetó9ámot kel rltfehúntetn],
afreyik aeófizetószámlázásicime.lapján .zadótielepúléí€jui

A,c']e]úláponaiúfizeGsekíó é5afennálokozla ózá$kólkelnyi kozniazadó

Abetétlapot.gyültk€llk.zelniab.valláJiíólapp.l,eZédkik€lliö|teniáb.tédap
féjrés:él k, lovábbá ezt az oldáll is (.é99€i,tén) alá &.ll nnil

A,6']elúLapóikizáíóáqabbanazeseibenkel knóreniaza.]ózónak,hatúlfirelése
vagy fennal Ó kozlaíoása van

t ke lnyialkozniázadózónak: 
'ú 

hzelés ószegáó _ ha a fólap ]7, sólabaí nercp ó
adó ó$zeqe (nyivántaftása szeíni]meqha ad a a 20r] éVben kezdódón adóéVle ko
lábban néglizetetadóélóleq ésád B iúlfizeiése9ámo
ásálól azeqyelpóítokmé let néqyzetbeValó]e ijléBe

xlTÖlrÉsl ÚTMUTAIÓ 4,6" rELÚ B ETÉr LAPH oz

KrÓLTÉs l I]TMUTAIÓ A, H " J ELÜ BETÉTLA PHoz

A iúl6zeté5 ó$zege í. hdzná ható á ké6bbesédékes ipalú4s adófzetéíe, masado
ban vagy más adóh ósáqná fennáló kózla orás kegyeniiésél
kelhe(i a tú 6zelés V $z ér(ését is,
Azadóh ó5áq a lü 6z€t€s ó$z€qét cákakkoltéíiihetiVi!9a, ha az ódórónak ninG óz
adó|r ósáqná nyi|vánla on adókmód]áía behaitandókózbrtozá5a
Rende k€zél hiányában az adóható5á9 a túhZelé5 ószeqét a késóbb esedékes adótá,

lll. Má< adón.mbén, adóháróiágnál íyilvánr.íoí leiá{.§6dék€$éqü
kózta o,áía átvez€t€ndó ö$zegé*

Ebbenapontbankelnyi kozn am;sadóhJiósá9nálnyivánianottkózcíozáso$ze
9éíó , me9]ela Ve a kólaiiozáí nyilvánüno szeíVet, a kónaítózal Íájtá]át, ószeqél és
aaa bank,ámlasámot,áhováa kóziano,áíercdelleq kel eívolna megizetni

A H,Frú áp,dnelenó2Á pódékbev;lására9o qál

Abetétl.Pot€9yűftk€llkeuelni.bevallásilól.pP.l,€zé kikellröhenia b€tétl.P
ferrészél11,iovábbá éztázoldahls (.égJ*rúénlalá*éll nnlI

A,H'jeú belénapol m ndeno yane5etbenkike ltóken ea,a,lózónak,amjkol az adó

zás rcndjérój szó ó tólwny á]apján kolább;n meqá lapitoü é5 bevaljol adóa apjál,
tsdojátutóh9ónel€nó7é$e tskáíieíhéÉ,akárjaVáD
ha a helye$ités az adózo FVála nolgá, a kkoí éi t€le m szeíüen á nyomtaiv;ny utol!ó
kél rcV ában 

"az 
ó nel]en ÓEési pónék a . pia'| i lelve a, ó nellen Ó[ési pól ék o $zege


