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ÖNELLENŐRZÉSI LAP

I. AZONOSÍTÓ ADATOK
1. Az adózó neve (cégneve):
2. Székhelye, lakóhelye:

település
jellege

házszám

épület

3.Telephelye:

. lépcsőház

közterület neve
. emelet

. ajtó

település
jellege

házszám

épület

4. Levelezési címe:

. lépcsőház

közterület neve
. emelet

. ajtó

település
jellege

házszám

épület

. lépcsőház

közterület neve
. emelet

. ajtó

5. Adószáma:
6. Adóazonosító jele:
7. Statisztikai számjele:
8. Telefonszáma:

e-mail címe:

II. ADÓSZÁMÍTÁSSAL KAPCSOLATOS ADATOK
Az önellenőrzéssel helyesbített időszak:

-tól

-ig

Az önellenőrzés időpontja:

Eredeti adat Ft-ban

Módosított adat Ft-ban

Változás összege Ft-ban

Adóalap:
Adóösszeg:
Az önellenőrzési pótlék alapja:

Az önellenőrzési pótlék összege:

Az átutalásnál kérjük a közlemény rovatban feltüntetni a nevet, illetve magánszemély esetében
az ADÓAZONOSÍTÓT, jogi személy esetében az ADÓSZÁMOT.

III. Felelősségem tudatában kijelentem, hogy a bevallásban közölt adatok a valóságnak megfelelnek.
Kelt:
az adózó vagy képviselője (meghatalmazottja) neve, aláírása

KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ
a

. évi iparűzési adó helyesbítéséhez

Az adózó neve (cégneve):
Adószáma:

Adóazonosító jele:

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 adómegállapításhoz 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.
Az önellenőrzés napja az a nap, amikor az adózó 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
ismetelt önellenőrzése esetén 75%-ának megfelelő mértékben kell felszámítani a bevallás benyújtására
előirt határidő leteltét követő első naptól a helyesbítés nyilvántartásba történő feljegyzésének napjáig.

Kelt:
az adózó vagy képviselője (meghatalmazottja) neve, aláírása

