KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ
bevallott iparűzési adó helyesbítéséhez
Az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. tv. biztosítja az adózási kötelezettségüket önadózás formájában
teljesítőknek, hogy bevallott adójukat saját ellenőrzésük alapján módosítsák. Az önellenőrzési
nyomtatvány a Solymári Önkormányzat által bevezetett helyi iparűzési adó bevallott adóalapjának és
számított adójának helyesbítésére szolgál.

I. AZONOSÍTÓ ADATOK:
Kérjük, az azonosító adatokat az előírt bejelentési kötelezettség során bejelentett adatokkal kitölteni.
Amennyiben bejelentett adataiban változás történt, az ADATMÓDOSÍTÓ nyomtatványunkon kell
bejelentést tennie.

II. ADÓSZÁMÍTÁSSAL KAPCSOLATOS ADATOK:
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. A helyesbítést akkor kell elvégezni, ha az adó összegének változása a 100 Ft-ot
meghaladja.
Adóellenőrzés megkezdése után, az ellenőrzés alá vont időszak tekintetében, a vizsgálat alá vont adó
önellenőrzéssel nem helyesbíthető. Nem helyesbíthető önellenőrzéssel az adóhatóság által utólag
megállapított adó sem.
Az önellenőrzéssel feltárt adót a feltárás időpontjában nyilvántartásba kell venni. A nyilvántartásból ki kell
tűnnie az eredeti bevallási kötelezettség és a helyesbítés időpontjának, a helyesbített adóalap és adó
összegének. A helyesbített adóalapot, adót a helyesbítésétől számított 15 napon belül kell bevallani és
befizetni.
Az adózó javára mutatkozó helyesbítés esetén önellenőrzési pótlékot sem felszámítani, sem megfizetni
nem kell.
Önellenőrzési pótlékot az adózó terhére történő adóhelyesbítés esetén kell felszámítani. Az önellenőrzési
pótlékot a késedelmi pótlék 50 %-ának, ugyanezen bevallásnak ismételt önellenőrzése esetén 75 %-ának
megfelelő mértékkel kell kiszámítani a bevallás benyújtására előírt határidő leteltét követő első naptól, a
helyesbítés nyilvántartásba történő feljegyzése napjáig.
Ha az önellenőrzés pótlólagos adófizetési kötelezettséget nem eredményezett, mert az adózó adóját az
eredeti esedékességkor, vagy korábbi önellenőrzés során hiánytalanul megfizette, a fizetendő pótlék
összegét az általános szabályok szerinti mértékben kell meghatározni, de az 5.000,-Ftot,magánszemélyek esetén az 1.000 Ft-ot meghaladó összeget nem kell bevallani és megfizetni. A
bevallás benyújtásával egyidejűleg esedékes az adókülönbözet és a felszámított önellenőrzési pótlék
megfizetése.
Az adókülönbözet befizetést a Solymári Önkormányzat
11742245-15390125-03540000 számú iparűzési adó beszedési számlára kell 100 Ft-ra kerekítetten,
az önellenőrzési pótlékot a
11742245-15390125-03610000 számú bírság számlára kell megfizetni. A befizetésen azonosítóként az
adószámot kérjük feltüntetni.
Amennyiben a nyomtatvány kitöltésével kapcsolatban kérdése merül fel, kérjük forduljon
adócsoportunkhoz.
Ügyfélfogadás rendje: hétfő: 13-18; szerda: 8-12, 13-16
Telefon: (26) 560-600/123 vagy 124

Solymár Nagyközség Polgármesteri Hivatal
Adócsoport
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