
„A” JELŰ BETÉTLAP 
 

2018. évben kezdődő adóévről a/az ________________ önkormányzat illetékességi területén 
folytatott állandó jellegű iparűzési tevékenység utáni adókötelezettségről szóló helyi 

iparűzési adóbevalláshoz 
 

Vállalkozók nettó árbevételének kiszámítása [éves beszámolóját a számviteli törvény szerint 
készítő adóalany esetén] 

 
 

I. Adóalany 
 

Adóalany neve (cégneve): ____________________________________________________ 

Adóazonosító jele: □□□□□□□□□□ 

Adószáma: □□□□□□□□-□-□□ 
 
 

II.  Nettó árbevétel 
 

 
(forintban) 

 
1. Htv. szerinti – vállalkozási szintű – éves nettó 

árbevétel [2-3-4-5-6-7]: □ □□□ □□□ □□□ □□□ 
2. A számviteli törvény, az Szja. törvény 

hatálya alá tartozó vállalkozó kompenzációs 
felárral növelt ellenérték szerinti nettó 
árbevétel: 

□ □□□ □□□ □□□ □□□ 
3. Jogdíjbevétel: □ □□□ □□□ □□□ □□□ 
4. Egyéb szolgáltatások értékeként, illetve 

egyéb ráfordítások között kimutatott jövedéki 
adó összege: 

□ □□□ □□□ □□□ □□□ 
5. Egyéb ráfordítások között kimutatott 

regisztrációs adó, az alkoholos italok utáni 
népegészségügyi termékadó összege: 

□ □□□ □□□ □□□ □□□ 
5.1. Az 5. sorból a regisztrációs adó: □ □□□ □□□ □□□ □□□ 
5.2. Az 5. sorból az alkoholos italok utáni 

népegészségügyi termékadó:  □ □□□ □□□ □□□ □□□ 
6. Felszolgálási díj árbevétele: □ □□□ □□□ □□□ □□□ 
7. Főtevékenységként sporttevékenységet 

végző, a Sport tv. szerinti sportvállalkozás 
nettó árbevételt csökkentő tétele*: 

□ □□□ □□□ □□□ □□□ 



*A Htv. 52. § 22. pont i) alpontja szerinti („A” jelű betétlap II./7. sora) nettó árbevétel csökkentés miatti adócsökkenés az adóalany 
választása szerint az Európai Unió működéséről szóló szerződés 107. és 108.cikkének a csekély összegű támogatásokra való 
alkalmazásáról szóló 2013. december 18-i 1407/2013/EU bizottsági rendelet (a továbbiakban: csekély összegű támogatásokról szóló 
rendelet) szabályaival összhangban, vagy a Szerződés 107. és 108. cikke alkalmazásában bizonyos támogatási kategóriáknak a belső 
piaccal összeegyeztethetővé nyilvánításáról szóló, 2014. június 17-i 651/2014/EU bizottsági rendelet (HL L 187., 2014.6.26., 1. o.), és 
az azt módosító, a 651/2014/EU rendeletnek a kikötői és repülőtéri infrastruktúrákra irányuló támogatás, a kultúrát és a kulturális 
örökség megőrzését előmozdító támogatásra és a sportlétesítményekre és multifunkcionális szabadidős létesítményekre nyújtott 
támogatásra vonatkozó bejelentési határértékek, továbbá a legkülső régiókban biztosított regionális működési támogatási programok 
tekintetében, valamint a 702/2014/EU rendeletnek a támogatható költségek összegének meghatározása tekintetében történő 
módosításáról szóló, 2017. június 14-i 2017/1084/EU bizottsági rendelet (HL L 156., 2017.6.20., 1. o.) szerinti, sportlétesítményekre 
nyújtott működési támogatásnak minősül. A támogatás igénybevételéről e bevallásban nyilatkozni kell! 

 
 
II/A.  Nyilatkozat 
a 
 
Nyilatkozom, hogy a Htv. 52. § 22. pont i) alpontja szerinti („A” jelű betétlap II./7. sora) nettó 
árbevétel csökkentés miatti adócsökkenést választásom szerint 

 □ a csekély összegű támogatásokról szóló rendelettel vagy 

 □ a Szerződés 107. és 108. cikke alkalmazásában bizonyos támogatási kategóriáknak a belső 
piaccal összeegyeztethetővé nyilvánításáról szóló, 2014. június 17-i 651/2014/EU bizottsági 
rendelet hatályos szabályaival, különösen 55. cikkével  
összhangban veszem igénybe. 
 
 

 
_____________________ □□□□ □□ □□  

_________________________ 
helység év hó nap az adózó vagy képviselője 

(meghatalmazottja) aláírása 
 
 


