ADÓHATÓSÁG TÖLTI KI!
Az adóhatóság megnevezése:_______________________________________________
Adózó azonosító száma: _________________
Beérkezés dátuma: _____________________
______________________
átvevő aláírása

ÖNELLENŐRZÉSI LAP
a ________évi iparűzési adó helyesbítéséhez
I. AZONOSÍTÓ ADATOK:
Az adózó neve (cég neve):_________________________________________________________
Címe (lakóhelye, székhelye):_______________________________________________________
Telephelye: ____________________________________________________________________
Levelezési címe: ________________________________________________________________
Adószáma: ____________________________________________________________________
Adóazonosító jele: ______________________________________________________________
Statisztikai számjele: ____________________________________________________________
II. ADÓSZÁMÍTÁSSAL KAPCSOLATOS ADATOK:
Az önellenőrzéssel helyesbített időszak: _____________________________________________
Az önellenőrzés időpontja: _________ év ______________________hó _______nap

Eredeti adat Ft-ban

Módosított adat Ft-ban

Htv.szerinti – vállalkozási szintű éves nettó árbevétel
Eladott áruk beszerzési értéke

Változás összege Ft-ban

±
±
±
±
±
±

Közvetített szolgáltatások értéke
Anyagköltség
Adó alapja
Adó összege
Önellenőrzési pótlék

Felelősségem tudatában kijelentem, hogy a fent közölt adatok a valóságnak megfelelnek.
____________________, ______ év _________________hó ______nap
__________________________
(cégszerű) aláírás

KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ
Iparűzési adó helyesbítéséhez

A helyesbített adóalapot, adót a helyesbítéstől számított 15 napon belül az erre a célra szolgáló
nyomtatványon (önellenőrzési lapon) kell bevallani.
Önellenőrzéssel az adóalapot, az adót a kötelezettség eredeti időpontjában hatályos szabályok
szerint, a helyesbítendő adóra előírt bevallási időszakra, az adó-megállapításhoz való jog
elévülési idején belül lehet helyesbíteni.
Önellenőrzéssel csak azt az adót kell helyesbíteni, amelynek összege a 100 forintot meghaladja.
A helyesbített adó és az önellenőrzési pótlék a helyesbített összeg és a pótlék bevallásával
egyidejűleg esedékes.
Az adózó javára mutatkozó helyesbítés esetén önellenőrzési pótlékot sem felszámítani, sem
megfizetni nem kell.
AZONOSÍTÓ ADATOK:
Az azonosító adatokat a bejelentés szabályai szerint kell kitölteni.
ADÓSZÁMÍTÁSSAL KAPCSOLATOS ADATOK:
Az önellenőrzés napja az a nap, amikor adónyilvántartását helyesbíti. A módosított és eredeti
adatok különbségét a változás rovat megfelelő előjellel ellátott sorába kell írni. A változás pozitív
összegű adata után kell az önellenőrzési pótlékot kiszámítani. A figyelembe veendő időszakot az
önellenőrzés napja és az eredeti bevallás benyújtási határidő különbsége adja.
Az önellenőrzési pótlékot adónként a bevallott és a helyesbített adó összegének különbözete után
az adózó állapítja meg. Az önellenőrzési pótlékot a késedelmi pótlék 50 %-ának, ugyanazon
bevallásnak ismételt önellenőrzése esetén 75 %-ának megfelelő mértékben kell felszámítani a
bevallás benyújtására előírt határidő leteltét követő első naptól a helyesbítés nyilvántartásba
történő feljegyzésének napjáig.

