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K I T Ö LT É S I  Ú T M U TAT Ó  

A z  á l l a n d ó  j e l l e g ű  i p a r ű z é s i  t e v é k e n y s é g  u t á n i  

i p a r ű z é s i  a d ó b e v a l l á s i  n y o m t a t v á n y h o z  
 

Az iparűzési adókötelezettséget a helyi adókról szóló 1990. évi C. törvény (továbbiakban: Htv.) felhatalmazása alapján, 

Mezőkövesd Város Képviselő-testületének a helyi iparűzési adóról szóló 35/2009. (XII. 23.) ÖK számú rendelete 

(továbbiakban R.) állapította meg. 

A 35/2008.(XII.31.) PM rendelet alapján a bevallást kizárólag a rendelettel megegyező adattartalmú nyomtatványon lehet 

benyújtani! 

A BEVALLÁSI NYOMTATVÁNY EGYES SORAI  

 

I. Azonosító adatok 

Az adózó azonosításához szükséges adatokat értelemszerűen kell kitölteni. Felhívjuk a figyelmet a vállalkozás adatainak 

pontos és teljes körű kitöltésére!  

Előfordulhat, hogy a benyújtott bevallásában kisebb hibát talál az önkormányzati adóhatóság. 

Amennyiben ez a hiba – az Ön közreműködése nélkül – javítható, az önkormányzati adóhatóság kijavítja 

a bevallását és erről értesítést küld Önnek. 
Hibásan benyújtott bevallás miatt az önkormányzati adóhatóság a magánszemély terhére 20 ezer forintig, más adózó 

terhére 100 ezer forintig terjedő mulasztási bírságot állapíthat meg az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény 

(továbbiakban: Art.) 172.§ (10) bekezdése alapján.  

 

II.  A bevallás jellege 

Éves bevallás mellé akkor kell X-et tenni, ha a vállalkozást a 2014. teljes adóévben iparűzési adókötelezettség terhelte, 

továbbá akkor is, ha az adózó 2014. év közben kezdte meg tevékenységét és az iparűzési adókötelezettsége fennállt 

2014. december 31-én is. Ha teljes évben fennállt az adókötelezettség, akkor a III. pontban a "Bevallott időszak" sorban 

2014. január 1. naptól - 2014. december 31-ig terjedő időszakot kell beírni, ha az adókötelezettség év közben keletkezett, 

akkor az adókötelezettség kezdő napjától 2014. december 31-ig terjedő időszakot kell beírni.  

A bevallást az adóévet követő év május 31-ig kell benyújtani! Az önkormányzati adóhatóság felszólítását, ellenőrzését 

megelőzően, de a határidőt követő késedelmesen benyújtott bevallás esetén is számolnia kell azzal, hogy az adóhatóság az 

Art. 172.§ (1) bekezdés b) pontjában foglaltak alapján magánszemély terhére 200 000 forintig, más adózó terhére 500 000 

forintig terjedő mulasztási bírságot állapíthat meg akkor, ha a késedelmét annak igazolásával nem menti ki. 

 

Azon adózóknál, amelyek a számviteli törvény alapján a naptári évtől eltérő üzleti évet választják, az adóév utolsó 

napját követő 150. napon kell az éves bevallást benyújtani. A bevallási időszak ebben az esetben értelemszerűen az adóév 

(üzleti év) első és utolsó napja közötti időszakot jelenti, amely 12 hónapra terjed ki, kivéve az áttérés évét. Ez utóbbi 

esetben az adóév első napja a naptári év első napjával, az utolsó napja pedig a választott mérleg-fordulónappal egyezik 

meg.  

 

Záró bevallást kell benyújtani, ha a vállalkozás átalakul, vagy felszámolását, végelszámolását rendelték el, vagy 

adóköteles tevékenységét az adózó megszünteti, egyéni vállalkozó szünetelteti az egyéni vállalkozó vállalkozói 

igazolványát az okmányiroda visszavonta, továbbá az Art 33.§-ának (3) bekezdésében foglalt egyéb esetekben. A záró 

bevallás benyújtásának okát a IV. pontban, a megfelelő helyen kell jelölni. A III. pontban meg kell jelölni azt az 

időszakot, amelyre a bevallás vonatkozik. A bevallás benyújtásának időpontjára az adózás rendjéről szóló 

törvényben és az egyszerűsített vállalkozói adóról szóló törvényben foglaltak az irányadóak.  

 

Abban az esetben, ha az adózó adókötelezettsége egy adott önkormányzat illetékességi területén azért szűnik meg, 

mert székhelyét más településre helyezi át vagy telephelyét megszünteti a településen, de más településeken az 

iparűzési adókötelezettsége továbbra is fennáll, akkor az adóévben fennálló adókötelezettség időtartamáról szóló bevallást 

csak az adóévet követő év május 31-ig kell benyújtani, kivéve, ha még a székhely-áthelyezés, telephely-megszüntetés 

évében az adózó más okból záró bevallás benyújtására kötelezett. Ekkor az éves bevallás és a záró bevallás melletti 

négyzetbe is egyaránt X-et kell tenni, a III. pontban pedig az adóévben a településen fennálló adókötelezettség 

időtartamát is meg kell jelölni.  

 

Előtársasági bevallást a jogelőd nélkül alakuló gazdasági társaságnak, egyesülésnek, szövetkezetnek, erdőbirtokossági 

társulatnak, közhasznú társaságnak kell benyújtani az előtársasági időszak alatti vállalkozási tevékenységről. A III. 

pontban az előtársasági létforma alatti adókötelezettség időtartamát kell megjelölni. Az előtársasági időszaknak a 

jogelőd nélkül alakuló szervezet társasági, társulati szerződése (alapító okirata, alapszabálya) ellenjegyzésének, illetőleg 

közokiratba foglalásának napjától a cégjegyzésbe való bejegyzésének, vagy a cégbejegyzési kérelem jogerős 

elutasításának, vagy a cégbejegyzési eljárás megszüntetésének napjáig terjedő időtartam minősül. 
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 III.  Bevallási időszak  

 A bevallás jellegének (éves, záró, előtársasági, év közben kezdő, üzleti éves) megfelelően szükséges kitölteni. 

 

IV.   Záró bevallás benyújtásának oka  

 A záró bevallás benyújtásának oka melletti négyzetbe X jelet kell tenni. 

 

V.   A bevallásban szereplő betétlapok jelölése 

Az „A” és „A/2”  jelű kiegészítő lapok a Htv. szerinti nettó árbevétel levezetését tartalmazzák. Ezek közül az „A” jelű 

lap kitöltése kötelező. Míg az adóalap egyszerűsített meghatározását választó - törvényi feltételek megléte esetén - 

adózók esetében a „A/2” jelű lap kitöltése is szükséges. 

Az „E” jelű kiegészítő lapot azoknak a vállalkozásoknak kell kitölteniük, akik az eladott áruk beszerzési értéke 

és/vagy közvetített szolgáltatások értéke címen csökkenteni kívánják a Htv. szerinti nettó árbevételét az iparűzési 

adóalap megállapítása során, illetve akik a Htv. 39.§ (6) bekezdésének hatálya alá tartoznak (kapcsolt vállalkozások). 

Az „F” jelű kiegészítő lap a vállalkozási szintű adóalap megosztását tartalmazza. Felhívom figyelmét, hogy a Htv. 39.§ 

(2) bekezdése szerinti adóalap megosztását ezen törvény melléklete részletesen ismerteti. A megosztási módszerek közül 

nem lehet azt alkalmazni, amelyik a székhely vagy valamelyik telephely szerinti település esetén nulla forint 

adóalapot eredményezne!  

A „G” jelű kiegészítő lap kitöltése csak abban az esetben szükséges, ha a túlfizetését visszaigényli (ez esetben 

nyilatkoznia kell a más adóhatóságnál fennálló köztartozásokról), vagy annak átvezetését kéri. 

 
VI.  Az adó alapjának egyszerűsített meghatározási módját választók nyilatkozata 

Az egyszerűsített adóalap-meghatározási mód választásáról szóló bejelentést legkésőbb az adóévről szóló bevallás 

benyújtására előírt határidőig kell megtenni! 

2014. évben az iparűzési adó alapjának egyszerűsített meghatározási módját választhatja az,  

  a) a személyi jövedelemadóról szóló törvény szerint az adóévben átalány szerinti jövedelem-megállapítást alkalmazó 

magánszemély vállalkozó, 

b) az egyszerűsített vállalkozói adó (EVA) alanyai esetében 

c) azon iparűzési adóalany esetében, akinek a nettó árbevétele az adóévet  megelőző adóévben – az adóévet megelőző 

12 hónapnál rövidebb adóév esetén napi arányosítással számítva időarányosan – nem haladta meg a 8 millió forintot, 

illetve a tevékenységét adóévben kezdő vállalkozó esetén az adóévben – időarányosan – a 8 millió forintot várhatóan 

nem haladja meg, 

d) a kisvállalati adó (KIVA) hatálya alá tartozó adóalanyai esetében. 

Az a) esetben az iparűzési adó alapja az SZJA szerinti átalányadó alapjának 20 %-kal növelt összege azzal, hogy az nem 

lehet több, mint az SZJA szerinti – e tevékenységből származó – bevételének 80 %-a. 

A b) esetben az iparűzési adóalap összege az EVA alapjának 50%-a. 

A c) esetben az iparűzési adóalap összege a nettó árbevétel 80 %-a. 

A d) esetben az iparűzési adó alapja a KIVA alapjának 20%-kal növelt összege. 

VII. Az adó kiszámítása  

1. Nettó árbevétel: fogalmát a Htv. 52.§ 22. pontja tartalmazza. A levezetéséhez minden esetben szükséges az „A” jelű 

lap kitöltése, míg az egyszerűsített adóalap-meghatározást választók esetében a „A/2” jelű lap kitöltése is. 

Az általános szabály szerinti adóalap megállapítás esetén az „A” lap II.1. pontjában kiszámolt összeget, az egyszerűsített 

megállapítási módot választó átalányadózónál „A/2” jelű lap II.3. pontjában, a 80%-os adóalapot választónál a „A/2” 

jelű lap III.1. pontjában, az EVA szerint adózónál „A/2” jelű lap IV.1. pontjában, a KIVA szerint adózónál „A/2” jelű lap 

V.1. pontjában meghatározott összeget kell ebben a sorban feltüntetni.  
 

2. Eladott áruk beszerzési értékének, közvetített szolgáltatások értékének figyelembe vehető összege 

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 - az SZJA 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 a Htv. 52.§ 37. 

pont szerint anyagköltségként, a Htv. 52.§ 32. pontja szerint alvállalkozói teljesítés értékeként, a Htv. 52.§ 40. 

pont szerint közvetített szolgáltatások értékeként nettó árbevételét csökkentette (Htv. 52.§ 36. pontja). 
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Közvetített szolgáltatások 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, vagyis az, hogy az adóalany nemcsak a saját, hanem az általa vásárolt szolgáltatást is értékesíti 

változatlan formában, de nem feltétlenül változatlan áron, egyértelműen megállapítható. Az e pont szerinti 

értékkel az adóalany akkor csökkentheti a nettó árbevételét, ha azzal a Htv. 52.§ 22. pont a) alpontja szerint 

jogdíjként, a 36. pont szerint eladott áruk beszerzési értékeként, a 37. pont szerint anyagköltségként vagy a 32. 

pont szerint alvállalkozói teljesítések értékeként nettó árbevételét nem csökkentette (Htv. 52.§ 40. pontja). 

 

Az eladott áruk beszerzési értéke és a közvetített szolgáltatások értéke együttes összegének nettó árbevételből való 

levonhatósága sávosan progresszív módon korlátozott, azaz bizonyos esetekben ezen tételek nem teljes összege vonható 

le a nettó árbevételből az adóalap kiszámítása során. A korlátozás mértéke az adóalany nettó árbevételétől függ, a 

magasabb árbevétellel rendelkező esetén a korlátozás erőteljesebb. A levonható összeg levezetését az „E” jelű betétlap 

tartalmazza, ezért azt – ha van az említett jogcímen levonható tétel (eladott áruk beszerzési értéke és/vagy közvetített 

szolgáltatások értéke) – kötelezően ki kell tölteni. Az 500 MFt-ot meg nem haladó nettó árbevételű vállalkozónak az „E” 

jelű betétlapon az II/1., 2. illetve 7. sort kell kitölteni.  

 

3. Alvállalkozói teljesítések értéke: az adóalany által továbbadott (számlázott) olyan alvállalkozói teljesítés 

értéke, amelynek végzése során az adóalany mind megrendelőjével, mind alvállalkozójával a Polgári 

Törvénykönyv (Ptk.) szerinti – írásban kötött – vállalkozási szerződéses kapcsolatban áll. Ide értendő annak a 

– közvetített szolgáltatásnak nem minősülő – szolgáltatásnak az ellenértéke is, amelyet az adóalany az általa 

értékesített új (a használatbavételi engedély jogerőre emelkedését megelőzően vagy azt követően első ízben 

értékesített) lakás előállításához a Ptk. szerinti, írásban megkötött vállalkozási szerződés alapján vesz igénybe. 

Az e pont szerinti értékkel az adóalany akkor csökkentheti a nettó árbevételét, ha azzal a Htv. 52.§ 22. pont a) 

alpontja szerint jogdíjként, a 36. pont szerint eladott áruk beszerzési értékeként, a 37. pont szerint 

anyagköltségként vagy a 40. pont szerint közvetített szolgáltatások értékeként nettó árbevételét nem 

csökkentette (Htv. 52.§ 32. pontja). 
 

4. 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. Csökkenti az 

anyagköltséget a saját vállalkozásában végzett beruházáshoz felhasznált anyagok bekerülési (beszerzési) 

értéke, továbbá az az érték, amellyel az adóalany a Htv. 52.§ 36. pont szerint az eladott áruk beszerzési 

értékeként, a 32. pont szerint alvállalkozói teljesítés értékeként, a 40. pont szerint közvetített szolgáltatások 

értékeként nettó árbevételét csökkentette (Htv. 52.§ 37. pontja). 

Anyag,áru: a számvitelről szóló törvény szerinti vásárolt készletekből az anyagok, az áruk (Htv. 52.§ 38. pontja). 
 

5. Alapkutatás, alkalmazott kutatás, kísérleti fejlesztés közvetlen költsége: a társasági adóról és az osztalékadóról 

szóló 1996. évi LXXXI. törvény (a továbbiakban: Tao tv.) 4.§ 32. pontja szerinti saját tevékenységi körben 

megvalósított K+F tevékenység közvetlen költsége (Htv. 52. § 25. pontja). 

 
6. A Htv. szerinti vállalkozási szintű adóalap az általános szabály szerinti adóalap megállapítás esetén a nettó árbevétel 

(1.sor), csökkentve az adóalap-csökkentő tételekkel (2., 3., 4. és 5. sor). Az adóalap egyszerűsített megállapítási módját 

választó átalányadózónál az átalányadó alapjának (1.sor) 120%-a, a 80%-os adóalap megállapítást választónál a nettó 

árbevétel (1.sor) 80%-a, az EVA szerint adózónál az EVA alap (1.sor) 50%-a, a KIVA szerint adózónál a KIVA alap (1. 

sor) 120%-a. A Htv. 39. § (6) bekezdésének hatálya alá tartozó kapcsolt vállalkozásnál az „E” jelű betétlap III. részét kell 

kitöltenie, ez esetben e sor értéke az „E” jelű betétlap III. 11. sorban feltüntetett összeggel egyezik meg. 
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7. Foglalkoztatás növeléséhez kapcsolódó adóalap-mentesség: A 6. sor szerinti adóalap csökkenthető az adóévi 

működés hónapjai alapján számított adóévi átlagos statisztikai állományi létszámnak az előző adóévi működés hónapjai 

alapján az előző adóévre számított átlagos statisztikai állományi létszámhoz képest bekövetkezett – főben kifejezett – 

növekménye után 1 millió Ft/fő összeggel. Nem vehető figyelembe a mentesség azon létszámbővítés esetén, amely 

állami támogatás igénybevételével jött létre (a Nemzeti Foglalkoztatási Alapból folyósított olyan támogatás, amelynek 

feltétele új munkahely létesítése). Figyelem! Ha a következő adóévben az átlagos statisztikai állományi létszám 5%-ot 

meghaladó mértékben csökken, az itt igénybe vett kedvezmény összegével meg kell majd emelni a következő évi 

adóalapot (Htv. 39/D. §). 
 

 

8. Foglalkoztatás csökkentéséhez kapcsolódó adóalap-növekmény: amennyiben a 2013. évi bevallásában 

csökkentette az adóalapját foglalkoztatás növeléséhez kapcsolódó adóalap mentességgel, és az átlagos statisztikai 

állományi létszáma 2014. évben 5%-ot meghaladó mértékben csökkent, meg kell emelni az adóalapot az előző évben 

igénybe vett adóalap mentesség összegével, és ebben a sorban feltüntetni azt. 

 

9. Mentességekkel korrigált vállalkozási szintű adóalap: Általános szabály szerint adózónál a 6. sorban kiszámolt 

vállalkozási szintű adóalap, csökkentve 7. sorban feltüntetett, növelve a 8. sorban szereplő összegekkel.  
 
10. Mezőkövesd illetékességi területére jutó, települési szintű adóalap: Itt kell feltüntetni a 9. sorban szereplő 

adóköteles vállalkozási szintű adóalap megosztása eredményeként előálló – törvényi szabályok szerinti – települési 

adóalapot. Ebben az esetben ki kell tölteni az „F”, kiegészítő lapot. Ha a vállalkozót nem terheli adóalap-megosztási 

kötelezettség (mezőkövesdi székhelyén kívül más önkormányzat illetékességi területén nincs telephelye), akkor az ebben 

a sorban szereplő összeg megegyezik a 9. sor összegével. 

 

11. Az önkormányzat rendeletében a Htv. 39/C §-a alapján jogosult - meghatározott feltételekkel - adómentességet, 

adókedvezményt megállapítani a vállalkozók számára. Mezőkövesd Város Képviselő-testülete a törvényi felhatalmazás 

alapján rendeletében nem adómentességet, hanem adókedvezményt biztosít az 1 millió forint vállalkozási adóalapot meg 

nem haladó vállalkozások számára. Ezért ebben a sorban összeg nem szerepelhet. (A számított adókedvezményt a 

bevallás 14. sorában kell feltüntetni.)  
 
12. Az önkormányzati rendelet szerinti adóköteles adóalap: a 10. sorral megegyező összeg. 
 
13. Adóalapra jutó iparűzési adó összege: A 12. sorban szereplő adóalapra jutó iparűzési adó összege a 2%-os 

adómérték figyelembe vételével. 
 
14. Önkormányzati döntése szerinti adókedvezmény: A R. 4.§ alapján a vállalkozót 25%-os adókedvezmény illeti 

meg, amennyiben a vállalkozási szintű adóalapja (a bevallás 9. sora) nem haladja meg az 1.000.000 Ft-ot. 
 
15. Itt kell feltüntetni az adóévre fizetendő adóból levonható, az ideiglenes jellegű tevékenység után az adóévben 

megfizetett adónak a vállalkozás szintjén képződő teljes törvényi adóalap és az egyes önkormányzatokhoz kimutatott 

törvényi adóalapok arányában történő megosztása eredményeként számított részét, legfeljebb a fizetendő adó összegéig 

terjedően. A teljes összeget a 21. sorba kell beírni (Htv. 40/A. § (1) bekezdés a) pontja). 

 

16. Az adóévben megfizetett e-útdíj 7,5 %-ának településre jutó összege: Itt kell feltüntetni (kizárólag a 3,5 tonnát 

meghaladó össztömegű tehergépkocsikra vonatkozóan) az adóévre fizetendő adóból levonható, a ráfordításként, 

költségként az adóévben elszámolt, az autópályák, autóutak és főutak használatáért fizetendő, megtett úttal arányos díj 

7,5 %-ának  a vállalkozás szintjén képződő teljes törvényi adóalap és az egyes önkormányzatokhoz kimutatott törvényi 

adóalapok arányában történő megosztása eredményeként számított részét, legfeljebb a fizetendő adó összegéig terjedően. 

A teljes összeget a 23. sorba kell beírni (Htv. 40/A. § (1) bekezdés b) pontja). 
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17. Iparűzési adófizetési kötelezettség: Az e sorban szereplő összeg a kedvezményekkel, mentességekkel csökkentett 

adó. 

 

VIII. Az iparűzési adóelőleg bevallása  

A bevallás végrehajtható okiratnak minősül, melyben az adózó bejelenti adóelőleg-fizetési időszakra eső előlegeit. 

Az előlegfizetési időszak elválik az adóévtől, mivel a bevallás benyújtás esedékességét követő második naptári hónap 

első napjával kezdődő 12 hónapos időszak lesz (általános esetben 2015.07.01-től 2016.06.30-ig tart, kivéve az eltérő 

üzleti éves adóalanyokat, akiknek az üzleti év kezdetéhez és a bevallás benyújtásának eltérő időpontjához igazodik). 

A kitöltés általános esetben a következő: 

1. Előlegfizetési időszak: 2015.07.01-től 2016.06.30-ig 

2. Első előlegrészlet az előlegfizetési időszakban (esedékesség: 2015.09.15.): VII.17. sorban szereplő adóösszeg- 

kezdő vállalkozónál annak évesített összege – és az előző évi bevallásban 2015.03.16-ra bevallott 

adóelőlegrészlet pozitív különbözete 

3. Második előlegrészlet az előlegfizetési időszakban (esedékesség: 2016.03.16.): a VII.17. sorban szereplő 

adóösszeg – kezdő vállalkozónál az évesített adóösszeg – fele.   

 

Figyelem! A VIII. 2. és 3. sorban a nulla értéket akkor is fel kell tüntetni, amennyiben adóelőleg fizetési 

kötelezettség nem keletkezik. 

 

 
 

 

 

Figyelem! 
 

Az Art. 38.§ (1) bekezdés alapján a pénzforgalmi bankszámlával rendelkező adózóknak fizetési kötelezettségüket 

átutalással kell teljesíteniük. 
 

 

A befizetést Mezőkövesd Város Önkormányzatának 
11734107-15350071-03540000  

számú helyi iparűzési adószámla javára kell teljesíteni! 
 

Felhívjuk a figyelmét arra, hogy az adóbevallást és a csatolt kiegészítő lapokat az önkormányzati adóhatóság 
(cégszerű) aláírás nélkül nem fogadja el! 

 

Levelezési cím: Mezőkövesdi Közös Önkormányzati Hivatal 3400 Mezőkövesd, Mátyás király u. 112. 

Ügyfélfogadás helye: Mezőkövesdi Közös Önkormányzati Hivatal ”A” épület földszint 2. iroda 

 

Amennyiben a helyi iparűzési bevallás kitöltése során további kérdése merülne fel, úgy munkatársaink készséggel 

állnak rendelkezésére ügyfélfogadási időben (hétfő 8-12 óráig; szerda 8-12 óráig; csütörtök 8-18 óráig), valamint a 

49/511-501 és 49/511-502 telefonszámokon. 
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KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ Az  „A/2” JELŰ KIEGÉSZÍTŐ LAPHOZ AZ IPARŰZÉSI ADÓALAP 

EGYSZERŰSÍTETT MEGHATÁROZÁSI MÓDJA 

 

2014. évben is – a Htv. 39/A §. alapján – választható a személyi jövedelemadóról szóló törvény szerinti 

átalányadózók, illetve az előző évben éves szinten 8 millió forint nettó árbevételt el nem érő egyéb iparűzési 

adóalanyok számára az iparűzési adó alapjának egyszerűsített megállapítási módja. Az egyszerűsítés lényege, 

hogy nincs szükség az egyes adóalap-elemek tételes kigyűjtésére és összegzésére az adóalap-megállapítás 

során. Az egyszerűsített vállalkozói adó hatálya alá tartozó vállalkozók az iparűzési adó alapját - a Htv. 39/B.§ 

(1) bekezdése alapján - az eva alapjának 50 %-ban is megállapíthatják. A kisvállalati adó hatálya alá tartozó 

vállalkozók az iparűzési adó alapját – A Htv. 39/B. § (2) bekezdése alapján – a kiva alapjának 20%-kal növelt 

összegében is megállapíthatják. 

II. A személyi jövedelemadóról szóló törvény szerinti átalányadózó magánszemélyek: 

A személyi jövedelemadóról szóló törvény szerinti átalányadózó vállalkozók esetében az adó alapja a Szja. 

szerinti átalányadó-alap 20 százalékkal növelt összege, azzal, hogy az iparűzési adóalapjának felső határa a 

személyi jövedelemadó szerinti bevétel 80 százaléka. 

1. sor: A vállalkozó által adóévben elért bevétel összege, amelyet az 1995. évi CXVII. törvény 51. §-a, a 

4. és 10. számú mellékletek szerint kell megállapítani. 

2. sor: A levonható költséghányad összegét kell ebben a sorában feltüntetni, amelyet az 1995. évi CXVII. 

törvény 54.§-ának rendelkezései szerint kell megállapítani. A személyi jövedelemadóról szóló törvény 

az átalányadózást választó egyéni vállalkozókra differenciált költségátalányt ír elő az átalányadó 

alapjának megállapításához. Ez a költségátalány valamennyi felmerült költség fedezetét jelenti.  

3. sor: Ebben a sorban kell szerepeltetni a személyi jövedelemadóról szóló törvény szerinti átalányadó 

alapjának összegét. Ez az adóévben elért bevétel és a levonható költséghányad különbsége.(A bevallás 

VII/1. sorába kell átvezetni) 

4. sor: az átalányadó alapjának – a 3. sorban lévő összeg – 20 százaléka. 

5. sor: Ebben a sorban kerül megállapításra az iparűzési adóalap. A 3. sorban és 4. sorban szereplő 

összeget össze kell adni. (A bevallás VII/6. sorába kell átvezetni) 

III. Egyéb adózók (nem átalányadózó) iparűzési adóalapjának egyszerűsített meghatározási módja: 

Azon iparűzési adóalanyoknak, akik nem minősülnek a személyi jövedelemadó törvény szerinti 

átalányadózónak, de nettó árbevételük az adóévet megelőző évben 8 millió forint alatt volt szintén lehetőség 

nyílik az adóalap egyszerűsített meghatározási módjára. A helyi adóról szóló törvény a nettó árbevétel 80 

százalékában rögzíti az iparűzési adó alapját. 

1. sor: Ebben a sorban kell szerepeltetni a helyi adókról szóló törvény szerinti nettó árbevétel összegét. 

(1990. évi C. törvény 52.§ 22. pontja alapján. A bevallás VII/ 1. sorába kell átvezetni) 

2. sor: Itt kell feltüntetni a megállapított nettó árbevétel összegének 80 százalékát, amely az iparűzési 

adóalap lesz. (A bevallás VII/6. sorába kell átvezetni) 

Amennyiben az iparűzési adó alapjának egyszerűsített meghatározására vonatkozó feltételek nem teljesülnek az 

adóév egészére, akkor az általános szabályok szerint kell az adóalapot kiszámítani. Ha a magánszemély 

vállalkozó az átalányadózásra való jogosultságát munkaviszony létesítése miatt úgy veszíti el, hogy az 

adóévben elért árbevétele a 8 millió forintot nem haladja meg, az iparűzési adójának alapját a III. pontban leírt 

módon is megállapíthatja.  

IV. Egyszerűsített vállalkozói adó hatálya alá tartozó adózók iparűzési adóalapjának egyszerűsített 

meghatározási módja: 

1. sor: Ebben a sorban kell szerepeltetni az EVA adó alapjának összegét. (A bevallás VII/1. sorába kell 

átvezetni) 

2. sor: Itt kell feltüntetni a megállapított  EVA alapjának 50 %-át, amely az iparűzési adóalapja lesz. (A 

bevallás VII/ 6. sorába kell átvezetni) 

V. A kisvállalati adó hatálya alá tartozó adóalanyok helyi iparűzési adóalapjának egyszerűsített 

meghatározási módja: 

1. sor: Ebben a sorban kell szerepeltetni a KIVA adó alapjának összegét. (A bevallás VII/1. sorába kell 

átvezetni) 

2. sor: Itt kell feltüntetni a megállapított KIVA alapjának 20%-kal megnövelt összegét, amely az 

iparűzési adóalapja lesz. (A bevallás VII/ 6. sorába kell átvezetni) 

 


