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Budakalászi Polgármesteri Hivatal 
Gazdasági és Adó Iroda 

 

 
 

ÖNELLENŐRZÉSI LAP 

a helyi iparűzési adó helyesbítéséhez 

Adózó neve: ……………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

Adószáma:  
 

 

Címe: …………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

Az önellenőrzéssel helyesbített év: …………………………………………………………………………………………………….. 

A helyesbítés nyilvántartásba vételének napja: (év, hó, nap) ……………………………………………………………… 

Az önellenőrzés esedékességének időpontja: (év, hó, nap) ………………………………………………………………….. 

Az önellenőrzés indoka: 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….... 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

Megnevezés Eredeti adat Módosított adat A változás 

összege 
 Az adóhatóság 

tölti ki! 

Az adó alapja      

Az adó összege      

Önellenőrzési 

pótlék 

     

Amennyiben (helyesbített év) adóbevallásában a vállalkozás szintű adóalap megosztásra 

került, úgy kérjük annak levezetését (adóbevallás 1-1.8 sorig, valamint az adóalap 

megosztására vonatkozó „F” lap). 
Felelősségem tudatában kijelentem, hogy a közölt adatok a valóságnak megfelelnek. 

A kitöltésért felelős: …………………………………….. 

Telefonszám: ……………………………………………. 

Budakalász, ………………………………………… 

 ________________________________  

 cégszerű aláírás 
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AZ ADÓ KISZÁMÍTÁSA 

 

 Az adatokat forintban 

kell megadni 

1. A számviteli törvény szerinti nettó árbevétel  

2. Befektetett pénzügyi eszközök után kapott (járó) kamatok 50 %-a  

3. Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek 50 %-a  

4. Egyéb szolgáltatások értékeként, illetve egyéb ráfordítások között 

    kimutatott jövedéki adó 

 

5. Egyéb ráfordítások között kimutatott, az adóhatósággal elszámolt 

regisztrációs adó, energia adó összege 

 

6. Felszolgálási díj árbevétele  

1.1. A htv. szerinti – vállalkozási szintű – éves nettó árbevétel  
       (1+2+3)-(4+5+6) 

 

1.2 Eladott áruk beszerzési értéke  

1.3 Közvetített szolgáltatások értéke  

      1.3.1 Az 1.3 sorból az alvállalkozói teljesítmények értéke  

1.4 Anyagköltség  

1.5 Htv. szerinti – vállalkozási szintű – adóalap 

       1.1-(1.2+1.3+1.4) 

 

1.6 A foglalkoztatás növeléséhez kapcsolódó adóalap-mentesség  

1.7 Az 1.6 pontban szereplő mentességgel csökkentett Htv. szerinti  

      vállalkozási szintű adóalap (1.5–1.6) 

 

1.8 Az önkormányzat illetékességi területére jutó – az 1.7 alatti adóalap 

      megosztása szerinti települési szintű - adóalap 
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A megosztás módja: 

Személyi jellegű ráfordítással arányos  
Eszközérték arányos  

Személyi jellegű ráfordítás és eszközérték arányos együtt (komplex)  

 

 

A VÁLLALKOZÁSI SZINTŰ ADÓALAP MEGOSZTÁSA „F” 

 

 Az adatokat forintban 

kell megadni 

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

 

B) Budakalász illetékességi területén foglalkoztatottak után az adóévben – a 

     Htv. melléklete szerint – figyelembe veendő személyi jellegű ráfordítás 

     összege 

 

C) A vállalkozásnak az adóévben – a Htv. melléklete szerinti – összes 

     eszközérték összege 

 

D) Budakalász illetékességi területén figyelembe veendő – a Htv.  

    melléklete szerinti – eszköz-érték összege 

 

 

 

 ________________________________  

 adózó aláírása (cégszerű) 


