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Monostorapáti Közös Önkormányzati Hivatal 
8296 Monostorapáti, Petőfi u. 123.  

Tel.:87/435-055, 87/535-005; Fax:87/435-055 

E-mail: mapatik@hu.inter.net 

Ügyintéző: Bati Istvánné 

Az Adóhatóság tölti ki! 

Benyújtás, postára adás napja:   

Azonosító száma:   _________________________ 

átvevő aláírása 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

ÖNELLENŐRZÉSI LAP  
a helyi iparűzési adó helyesbítéséhez  

 

  

I. Adózó adatai 

1. Adózó neve:  ________________________________________________________________________  

2. Rövidített cégneve:  ________________________________________________________________________  

3. Születési neve:   ________________________________________________________________________  

4. Születési helye:  ________________________________ város/község, ideje:  év  hó  nap 

5. Anyja születési családi és utóneve:  ______________________________________________________________  

6. Adóazonosító jele:    Adószáma: / /  

7. Statisztikai számjele: - - - Fő tevékenysége:______________________  

8. Pénzintézeti számlaszáma: - -  

Pénzintézeti számlaszáma: - -  

9. Székhelye, lakóhelye:    ___________________________________________________________________város/község 

_____________________________ közterület ___________ közterület jelleg ____ hsz. __ ép. __ lh. __ em. __ ajtó 

10. Telephelye:        ___________________________________________________________________város/község 

_____________________________ közterület ___________ közterület jelleg ____ hsz. __ ép. __ lh. __ em. __ ajtó 

11. Levelezési címe:     __________________________________________________________________ város/község 

_____________________________ közterület ___________ közterület jelleg ____ hsz. __ ép. __ lh. __ em. __ ajtó 

12. Telefonszáma:____________________________________ e-mail címe: ________________________________ 

 
II. Adó számítással kapcsolatos adatok 

1. Önellenőrzéssel helyesbített adóév:     

2. Önellenőrzéssel helyesbített időszak:    naptól    napig 

3. Önellenőrzés nyilvántartásba vételének napja:     

4. Önellenőrzés esedékességének napja:     

5. Eredeti bevallási kötelezettség napja:     

6. Adott időszakra történő ismételt ellenőrzés 

7. Önellenőrzési pótlék számítása 

 Adatok forintban 

Eredeti iparűzési adófizetési kötelezettség *  

Módosított iparűzési adófizetési kötelezettség  

Különbözet (+/-)  

Önellenőrzési pótlék összege  

* A 2. oldalon található részletező adatokat is ki kell tölteni! Az önellenőrzés okát, szöveges indokolását és az 

önellenőrzési pótlék számításának menetét kérjük mellékelni! 
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V. Felelősségem tudatában kijelentem, hogy a bevallásban közölt adatok a valóságnak megfelelnek. 

_______________________ 

helység év hó nap 
___________________________________________________ 

adózó vagy képviselője (meghatalmazottja) aláírása 

 

III. A módosított adó kiszámítása, részletező adatok Módosított adat, forintban kell megadni!   Ft 

1. A Htv. szerinti - vállalkozási szintű - éves nettó árbevétel  

(részletezése „A” jelű betétlapon található)      
2. Eladott áruk beszerzési értéke      

3. Közvetített szolgáltatások értéke      

4. A 3. sorból az alvállalkozói teljesítmények értéke      

5. Anyagköltség      

6. Htv. szerinti - vállalkozási szintű - adóalap [1-(2+3+5)]      

7. A foglalkoztatás növeléséhez kapcsolódó adóalap-mentesség      

8. Külföldön létesített telephelyen végzett tevékenységre jutó adóalap 

mentessége      

9. A foglalkoztatás csökkentéséhez kapcsolódó adóalap-növekmény      

10. Mentességekkel korrigált Htv. szerinti -vállalkozási - szintű 

adóalap (6-7-8+9)      

11. Az önkormányzat illetékességi területére jutó- a 10. sorban lévő 

adóalap megosztás szerinti - települési szintű adóalap      

12. Adómentes adóalap önkormányzati döntés alapján (Htv. 39/C. §-a)      

13. A Htv. 3. § (2) bek. alapján adómentes összeg      

14. Az önkormányzati rendelet szerinti adóköteles adóalap(11-12-13)      

15. Adóalapra jutó iparűzési adó összege (14. sor x 1,7 %)      

16. Az ideiglenes jellegű iparűzési tevékenység után az adóévben 

megfizetett és az önkormányzatnál levonható adóátalány összege      

17. Kommunális beruházás miatt magánszemély által levonható 

kedvezmény összege [1995. évi XCVIII. tv. 10. § (2) bek. alapján]      

18. Iparűzési adófizetési kötelezettség [15-(16+17)]      

  
IV. A módosított megosztás kiszámítása, részletező adatok Módosított adat, forintban kell megadni!   Ft 

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

figyelembe veendő összes személyi jellegű ráfordítás összege      

2. Az 1. sorból az önkormányzat illetékességi területén foglalkoztatottak 

után adóévben figyelembe veendő személyi jellegű ráfordítás összege      

3. A vállalkozásnak az adóévben a székhely, telephely szerinti 

településekhez tartozó a Htv. melléklete szerinti összes eszközérték       

4. A 3. sorból az önkormányzat illetékességi területén figyelembe veendő 

- a Htv. melléklete szerinti - eszköz-érték összege      

5. Egyetemes vagy közüzemi szolgáltató, villamosenergia- vagy 

földgázkereskedő villamosenergia- vagy földgáz végső fogyasztók 

részére történő értékesítésből származó összes számviteli törvény 

szerinti nettó árbevétele 

     

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 

     

7. Villamos energia elosztó hálózati engedélyes és földgázelosztói 

hálózati engedélyes esetén az összes végső fogyasztónak továbbított 

villamos energia vagy földgáz mennyisége 
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8. A 7. sorból villamos energia elosztó hálózati engedélyes és 

földgázelosztói hálózati engedélyes esetén önkormányzat illetékességi 

területén lévő végső fogyasztónak továbbított villamos energia vagy 

földgáz mennyisége 
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