
 
 

BEVALLÁS 
az önellenőrzéssel történt helyesbítésről 

 
Adózó neve (cége): …………………………………………………………………………….. 
Adózó címe, székhelye: ………………………………………………………………………... 
Telephelye az önkormányzat illetékességi területén: …………………………………………... 
…………………………………………………………………………………………………... 
Adószám: ………………………………………………………………………………………. 
Önellenőrzés időpontja: ………………………………………………………………………... 
Önellenőrzéssel helyesbített év: ………………………………………………………………... 
Eredeti bevallási kötelezettség időpontja: ……………………………………………………… 
 
 
Sor- 
szám 

Helyesbített helyi adó megnevezése Adókülönbözet 

  alapja Ft összege Ft 
1./    
2./    
3./    
4./    
5./ Önellenőrzési pótlék:   
6./ Összesen:   

 
Helyesbítés szöveges indokolása: 
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………. 
 
Megjegyzés: 
 

Benyújtás első alkalommal történt       �  

Ismételt önellenőrzés                            �  
 

Kelt:  ………………………………………………….. 
 

……………………………………….. 
cégszerű aláírás 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Ezt a bevallást adónemenként kell benyújtani a helyesbítést követő 15. napon belül egy példányban 
az illetékes önkormányzati adóhatósághoz. 
 
Önellenőrzéssel a 100 forintot meghaladó összegű helyi adót lehet helyesbíteni.  
Az adózó adószáma megegyezik az APEH adószámmal, vagy magánszemély esetén az 
adóazonosító jellel. 
 
Önellenőrzés időpontja rovat: 
Az adózás rendjéről szóló –módosított- 2003. évi XCII. törvény (továbbiakban: Art) 50. § (1) 
bekezdése alapján a beírandó időpontot úgy kell meghatározni, hogy a helyesbítéstől (feltárástól, 
nyilvántartásba vételtől) számítva 15 napon belül legyen a helyesbítés.  
Az adóbefizetést ezen időponttal kell teljesíteni vagy visszaigényelni. 
 
Önellenőrzéssel helyesbített év: 
Azt az évszámot kell beírni amelyre az önellenőrzés vonatkozik. 
 
Eredeti bevallási kötelezettség időpontja: 
Az önellenőrzéssel helyesbített évet követő május 31. 
 
Helyesbített helyi adó megnevezése: 
Annak a helyi adónak megnevezését kell írni, amelyre az önellenőrzés vonatkozik. 
 
Adókülönbözet alapja: önellenőrzéssel feltárt adóalap. 
 
Adókülönbözet összege: negatív előjellel kell beírni, ha az ellenőrzéssel feltárt összeg kötelezettség 
csökkenést (adó visszatérítést igényel ) jelent. 
 
Önellenőrzési pótlék: az adózó által felszámított önellenőrzési pótlék összege. 
Összegét az Art. 168. § (3) bekezdésének megfelelően kell felszámítani. Összege a késedelmi pótlék 
50 §-a, ismételt önellenőrzés esetén 75 %-a.   
 
Az önellenőrzési pótlék alapja az adókülönbözet.  
Az önellenőrzési pótlékot az eredeti bevallás benyújtására előírt határidőt követő első naptól, a 
helyesbítés adózó által történő feljegyzésének napjáig tartó időszakra kell kiszámítani. Az 
önellenőrzés pótlólagos adófizetési kötelezettséget nem eredményezett –mert az adózó adóját az 
eredeti esedékességig hiánytalanul megfizette- a fizetendő pótlék összegét az általános szabályok 
szerinti mértékkel kell meghatározni, de 5000 forintot, magánszemély esetén 1000 Ft-ot meghaladó 
összeget nem kell bevallani és megfizetni. 
Az önellenőrzési pótlékot a bevallás benyújtásával egyidejűleg kell megfizetni. A szabályszerűen 
végrehajtott önellenőrzéssel az adózó mentesül a további jogkövetkezmények alól. 
Az adózó javára mutatkozó helyesbítés esetén az önellenőrzési pótlékot sem felszámítani, sem 
megfizetni nem kell (Art. 51. § (2) bekezdés). 
 
Helyesbítés szöveges indoklása: 
Az Art 50. §-a alapján az adózó a megállapított, vagy megállapítani elmulasztott adót, adóalapot 
helyesbítheti az ellenőrzés megkezdése előtt. 
A szöveges indoklásban ki kell térni a pótlékszámítás módjára, vagy ennek elmaradásának okára. 
 
Megjegyzés: a kódkockában meg kell jelölni, hogy az önellenőrzés benyújtása hányadik 
alkalommal történt. 
 
Az elmulasztott bevallás pótlására ez a nyomtatvány nem használható! 


