
 

ÖNELLENŐRZÉSI LAP 

a ………évi helyi iparűzési adó helyesbítéséhez 

(Benyújtandó: Polgár Város Önkormányzatának Jegyzője 4090 Polgár, Barankovics tér 5.) 

 

 

 

Adózó neve ……………………………………………………………………………………………..….. 

Székhelye: ………………………………………………………………………………………………… 

Telephelye: ………………………………………………………………………………………………… 

Levelezési címe: ………………………………………………………………………………………… 

Adószáma: --                 Adóazonosító jel:  

Statisztikai számjel: --- 

 

Az önellenőrzés okát, szöveges indoklását és az önellenőrzési pótlék számításának menetét kérjük mellékelni! 

Önellenőrzés nyilvántartásba vételének dátuma: ………… év ………………… hó ……… nap 

 

 

Az adókülönbözet kiszámítása: 

 

Bevallásban eredetileg feltüntetett adat           Módosított adat        Változás (+/-) 

 

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

  
 

Az önellenőrzési pótlék összege: ……………………………………… Ft 

 

 

 

Felelősségem tudatában kijelentem, hogy a fenti adatok a valóságnak megfelelnek. 

 

 

 

……………………………………….., …………..év………….hó……….nap 

 

 

 

                     ………………………………………… 

                             cégszerű aláírás 

 

 

 

 

 

A bevallás ellenjegyzése esetén az ellenjegyző személy neve:…………………………………………………. 

Adószáma vagy adóazonosító jele: ……………………………………………………………………………... 

Adótanácsadói oklevelének száma, kelte vagy adószakértői engedélyének száma kelte:………………………. 

Ellenjegyzés dátuma: ……….év………….hó……….nap 

A bevallást ellenjegyzem: 

 

  

                      ………………………………………… 

                adótanácsadó, adószakértő aláírása 

 

 
 

 



 

Az önellenőrzés számításának részletezése 
 

 

  Eredeti 

adat 

Módosított 

adat 

1. Htv.szerinti-vállalkozási szintű- éves nettó árbevétele   

2.  Eladott áruk beszerzési értéke   

3.  Közvetített szolgáltatások   

4. A 3. sorból az alvállalkozói teljesítések értéke   

5.  Anyagköltség   

6. Alapkutatás, alkalmazott kutatás, kísérleti fejlesztés közvetlen költsége   

7. Vállalkozási szintű adóalap (1.-2.-3.-5.-6.)   

8. Foglalkoztatás növeléséhez kapcsolódó mentesség   

9. Foglalkoztatás csökkentéséhez kapcsolódó adóalap növekmény   

10. Mentességekkel korrigált vállalkozási szintű adóalap (7.-8.+9.)   

11. Önkormányzat illetékességi területére jutó adóalap „F” lap alapján   

12. Adóalapra jutó adó összege (11x2%)   

13. Ideiglenes jellegű iparűzési tevékenység után megfizetett és az 

önkormányzatnál levonható adóátalány összege 

  

14. Iparűzési adófizetési kötelezettség (12.-13.)   

 

 

Az iparűzési adókülönbözetet Polgár Város Önkormányzatának iparűzési adó beszedési számlájára (61200216-

11052874), az önellenőrzési pótlékot a bírság számlájára (61200216-11052881) kell teljesíteni. 

 

 

 

 

 

…………………………………….., …….. év …………………..hó ……….nap 

 

 

 

          …………………………………… 

              cégszerű aláírás 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



„F” jelű lap 
A vállalkozási szintű adóalap megosztása az önellenőrzéssel helyesbített adó kiszámításakor 

( A táblázatott abban az esetben kell kitölteni, ha az adóalapot meg kell osztani több önkormányzat között) 

 

1. A vállalkozás által az adóévben – a Htv. melléklete szerint - figyelembeveendő 

személyi jellegű ráfordítás összege (Ft) 
 

2. Az 1.sorból az  önkormányzat illetékességi területén foglalkoztatottak után az 

adóévben –a Htv. melléklete szerint- figyelembe veendő személyi jellegű 

ráfordítás összege (Ft) 

 

3. A vállalkozásnak az adóévben a székhely, telephely szerinti településekhez 

tartozó – a Htv. melléklete szerinti – összes eszközérték összege (Ft) 
 

4. A 3. sorból az önkormányzat illetékességi területén figyelembe veendő – a Htv. 

melléklete szerinti – eszközérték összege (Ft) 
 

5. Egyetemes vagy közüzemi szolgáltató, villamosenergia-vagy földgázkereskedő  

villamosenergia vagy földgáz végső fogyasztók részére történő értékesítésből 

származó összes számviteli törvény szerinti nettó árbevétele (Ft) 

 

6. Az 5. sorból az egyetemes vagy közüzemi szolgáltató, villamosenergia-vagy 

földgázkereskedő villamosenergia vagy földgáz végső fogyasztók részére történő 

értékesítésből származó az önkormányzat illetékességi területére jutó számviteli 

törvény szerinti nettó árbevétele (Ft) 

 

7. Villamos energia elosztó hálózati engedélyes és földgázelosztói engedélyes 

esetén az összes végső fogyasztónak továbbított villamosenergia vagy földgáz 

mennyisége (Kwh vagy ezer m3)  

8.  A 7. sorból a villamos energia elosztó hálózati engedélyes földgázelosztói 

engedélyes esetén az önkormányzat illetékességi területén lévő végső 

fogyasztónak továbbított villamosenergia vagy földgáz mennyisége (Kwh vagy 

ezer m3)  

9. Az építőipari tevékenységből (Htv.52.§ 24.) származó, számviteli törvény szerinti 

értékesítés nettó árbevétele és az adóév utolsó napján fennálló , építőipari 

tevékenységgel összefüggésben készletre vett befejezetlen termelés, 

félkésztermék, késztermék értéke együttes összege (Ft)  

10. A 9. sorból az önkormányzati illetékességi területén a Htv. 37.§ (3) bekezdés 

szerint létrejött telephelyre jutó összeg (Ft)  

11. A vezeték nélküli távközlési tevékenységet végző vállalkozó távközlési 

szolgáltatást igénybe vevő előfizetőinek száma (db)  

12. A 11. sorból az önkormányzat illetékességi területén található számlázási cím 

szerinti vezeték nélküli távközlési tevékenységet igénybevevő előfizetők száma 

(db)  

13. 

 

A vezetékes távközlési tevékenységet végző vállalkozó vezetékes távközlési 

tevékenység szolgáltatási helyeinek száma (db)  

14. A 13. sorból az önkormányzat illetékességi területén található vezetékes 

szolgáltatási helyeinek száma (db)  

15. A vezetékes távközlési tevékenységet végző vállalkozó vezeték nélküli távközlési 

szolgáltatást igénybevevő előfizetőinek száma (db)  

16. A 15. sorból az önkormányzat illetékességi területén található számlázási cím 

szerinti vezeték nélküli távközlési tevékenységet igénybevevő előfizetők száma 

(db)  

 

 

………………………………………..,  ………….. év ………………………..hó ………… nap 

 

 

          ………………………………….. 

             cégszerű aláírás 


