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ÁLTALÁNOS TÁJÉKOZTATÓ AZ IPAR ŰZÉSI ADÓBEVALLÁSHOZ!  
 
Velence Város Önkormányzat Képviselő-testületének a 7/2011.(IV.01.) számú és a 31/2012.(XI.30.) 
számú módosító helyi adórendelete alapján  

2012. évre az adó mértéke a korrigált adóalap 1,6%-a, 

2013. adóévre a korrigált adóalap 2%- a 
 

Az éves bevallás benyújtásának határideje és a bevallás alapján befizetendő adó befizetési 
határideje május 31. 

 

Az iparűzési adóbevallás önadózás útján teljesítendő kötelezettség, ezért abban az esetben is eleget kell 
tenni a bevallási előírásoknak, ha az elszámolandó adóévben forgalom hiányában árbevétele nem 
keletkezett. Ebben az esetben benyújtandó bevallás jellege 0- ás bevallás. 
 

Amennyiben a vállalkozás az iparűzési adóköteles tevékenységét megszűntette, megszűnik, úgy a 
megszűnés napjával bezárólag záró iparűzési adóbevallást kell benyújtani. 
 

Az iparűzési adóbevallás formanyomtatványa letölthető a www.velence.hu honlapunkról 
(intézmények almenü, letölthető nyomtatványok fül alatt) is, azonban elektronikus bevallásra 
nincs lehetőség! 
 

AZ ADÓ KISZÁMÍTÁSA   
(a Htv. IV. számú fejezete és melléklete tárgyalja) 

 

Általános ismérvek:  
• Az adó összegét mindig 100 Ft- ra kerekítve kell bevallani! 
• Az előleg összege 100 Ft- ra vagy 50 Ft- ra végződhet! 
• Velence Város Önkormányzata nem biztosít kedvezményt az iparűzési adóban, így tehát 

az adóalap minden forintja után meg kell állapítani az adót! 
 
 

1. lépés: az adóalap meghatározása 
 

Az iparűzési adó alapja az összes vállalkozási tevékenységből eredő éves nettó árbevétel /melyet a 
kötelezően benyújtandó „A” betétlapon kell részletezni. Az „A” betétlap csak 2 adózói kör esetén nem 
kötelező: EVA – alanyok, és az egyszerűsített adóalap- megállapítást választó, a személyi 
jövedelemadó tv. szerinti átalányadózó./ csökkentve a korrigáló tényezőkkel.  
Amennyiben valaki az adóalap bármelyik egyszerűsített megállapítási formáját (EVA, 80%, 
SZJA szerinti átalányadózás) választja, úgy nem alkalmazhat külön tételes költségelszámolást! A 
kettő kizárja egymást, vagy az egyiket, vagy a másikat kell alkalmazni. 
 
 

2. lépés: önkormányzatra jutó adóalap meghatározása 
 

• Amennyiben csak székhellyel rendelkezik, vagy a székhely és a telephely egyazon településen 
található, úgy teendője nincsen, az összes adóalap 100%- a képezi az önkormányzatra jutó adó 
alapját. 

 

• Amennyiben a székhelyen kívül legalább egy telephely van, és ezek nem azonos településen 
találhatóak, úgy az adóalapot meg kell osztani a székhely és a telephely, illetve több telephely 
esetében a telephelyek között. Az adóalap megosztása esetén erre külön betétlap kitöltése is 
kötelező.  

Adóalap megosztás 
Az adó megosztására több módszer is alkalmazható (A megosztás módjait és azok számítási 
menetét a helyi adókról szóló 1990. évi C. tv. (továbbiakban Htv.) melléklete tárgyalja): 
eszközarányos, személyi ráfordítás arányos, vagy a kettő módszer együttes alkalmazása. 
Azt a módszert kell választani, amely a vállalkozásra a leginkább jellemző.  
� Székhely szerinti településen nem lehet a megosztás szerinti adóalap 0! Az adóalap 

minimum 10%- a a székhelyet illeti meg.  
� Nem fogadható el megosztási arányként a nulla aránylik a nulla költséghez, ez 

matematikailag is értelmezhetetlen.  
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� Amennyiben nem merült fel semmilyen eszköz vagy személy jellegű ráfordítás, abban az 
esetben az ügyvezető/vállalkozó után kell elszámolni személyi jellegű ráfordításként 500 
ezer forintot. Ezt az összeget a törvény határozza meg.  

A megosztás eltérő településű székhely és telephely esetén tehát mindenféle képen kötelező! 
 
 

3. lépés: adófizetési kötelezettség megállapítása 
 

Az önkormányzatra jutó adóalap adómértékkel felszorzott összege képezi az adókötelezettséget.  
adóalap x 1,6% = adófizetési kötelezettség 

 
 

4. lépés: fizetendő adó megállapítása 
 

Az adófizetési kötelezettség összegéből le kell vonni az előző évben megállapított előleg összegét, 
AKKOR IS HA AZT PÉNZÜGYILEG NEM TELJESÍTETTÉK, mert az adónyilvántartásban, 
mint kötelezettség már elő van írva. Így tehát csak különbözetet kell bevallania. Természetesen 
amennyiben elmaradása van a nem teljesítés miatt, úgy azt is pótolnia kell, tehát pénzügyileg a teljes 
összeget be kell fizetnie. Amennyiben nem vonja le és a teljes adó összeggel számol, úgy duplán 
képezi az adónak ezt a részét, hiszen már a tavalyi bevallásában is, illetve most is bevallja. 
Amennyiben nem képez különbözetet a bevallásban, és csak az adókötelezettséget állapítja meg, 
úgy az a bevallás hibásnak minősül! 
 
 

AZ ADÓEL ŐLEGEK MEGÁLLAPÍTÁSA  
a Htv. V. számú fejezete tárgyalja 

 

Az előleg fizetési időszak általános esetben a bevallás- benyújtás esedékességét követő második 
naptári hónap első napjával kezdődő 12 hónapos időszak. Vagyis egy naptári éves, teljes adóéves 
adóalany esetén 2013.07.01. – 2014.06.30. közötti időszak. 
 
I. előlegfizetési időpont (II. félévi előleg) adott időszak alatt: 2013.09.15. 

számítása: (önkormányzat szerinti adóalap x 2%) – 2013. I. félévi előleg = 2013. II. félévi előleg 
Itt ugyanazon szabály érvényes az előlegre, mint az adó megállapításánál, akkor is le kell vonni, ha azt pénzügyileg 
nem teljesítették márciusban. 
 
II. előlegfizetési időpont (I. félévi előleg) adott időszak alatt: 2014.03.15. 

számítása: (önkormányzat szerinti adóalap x 2%) / 2 = 2014. I. félévi előleg 
 

 
Mulasztás esetén beálló jogkövetkezmények ismertetése 

Az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. tv. 172. § alapján alkalmazandó bírság tételek: 
• bejelentési, bejelentkezési, változás bejelentési, adatszolgáltatási kötelezettség késedelmes, hibás, 

valótlan adattartalmú vagy hiányosan teljesítése esetén magánszemély adózó 200.000,- Ft-ig, más 
adózó 500.000,- Ft- ig terjedő mulasztási bírsággal sújtható.   

• Fenti összegű szankció róható ki arra a magánszemélyre illetve nem magánszemélyre, aki bevallási 
kötelezettségét késedelmesen illetve nem teljesíti. 

• A hibásan benyújtott bevallások szankciója magánszemély esetén 20.000,- Ft- ig, nem 
magánszemély esetén 100.000,- Ft- ig terjedhet. 

 
Felhívom a figyelmét, hogy a bevallás minden pontja kötelező tartalmi elem, ezért minden 
rovatát ki kell tölteni. A hiányosan, pontatlanul kitöltött bevallás feldolgozhatatlan, 
érvénytelennek tekintendő, így azokat mulasztási bírság kiszabása mellett hiánypótlásra 
visszaküldöm.  
 
A befizetési határidő elmulasztása késedelmi pótlékot von maga után, melynek mértéke minden 
naptári nap után a felszámítás időpontjában érvényes jegybanki alapkamat kétszeresének 365- öd 
része. 

adócsoport 


