
Települési önkormányzat neve

Települési önkormányzat KSH-kódja

Települési önkormányzat törzskönyvi 

azonosítója (PIR száma)

 Elektronikus kapcsolattartásra van lehetőség? 

(I="igen", N="nem")

Bevezetés ideje (év, hó, nap)

Ügytípus

Önkormányzati 

rendelet száma

Adatszolgáltatás

Egyéb

 Adóbevalás benyújtása
Bejelentés / változás 

bejelentés

(I="igen", N="nem") (I="igen", N="nem")

1.

2.

3.

…

…

…

…

…

n.

Amennyiben nincs ilyen, hagyja üresen a cellát, 

egyébként kérjük részletezze

A települési önkormányzat által bevezetett 

adók megnevezése

Adatszolgáltatás az Önkormányzati adóhatóság előtt indítható elektronikus ügyek fajtájáról 

20... . évi összesítő

 Elektronikusan indítható ügy fajtája - II. Adók 

 Elektronikusan indítható ügy fajtája - I.

Önkormányzati 

rendelet száma



magánszemély egyéb adóalany

 (fő)  (fő, db) (db) (m2) (Ft) (db) (Ft)  (Ft)

1. Lakás    

2. Htv. 13. § a) pontja alapján mentes    

3. Htv. 13. § b) pontja alapján mentes    

4. Htv. 13/A. § alapján mentes    

5. Önkormányzati döntés alapján 

kedvezmény, mentesség

   

6. Lakás adóköteles területe [1-

(2+3+4+5)]

   

7. Lakás adója    

8. Önkormányzati döntés alapján 

kedvezmény, mentesség

   

9. Lakás fizetendő adója [7-8]    

10. Üdülő    

11. Htv. 13/A. § alapján mentes    

12. Önkormányzati döntés alapján 

mentes

   

13. Üdülő adóköteles területe [10-

(11+12)]

   

14. Üdülő adója    

15. Önkormányzati döntés alapján 

kedvezmény, mentesség

   

16. Üdülő fizetendő adója [14-15]    

17. Kereskedelmi egység 

18. Htv. 13. § b) pontja alapján mentes

19. Htv. 13. § h) pontja alapján mentes

20. Htv. 13/A. § alapján mentes

21. Önkormányzati döntés alapján 

mentes

22. Kereskedelmi egység adóköteles 

területe [17-(18+19+20+21)]

23. Kereskedelmi egység adója

24. Önkormányzati döntés alapján 

kedvezmény, mentesség

25. Kereskedelmi egység fizetendő 

adója [23-24]

26. Szállásépület

27. Htv. 13. § b) pontja alapján mentes

28. Htv. 13. § h) pontja alapján mentes

29. Htv. 13/A. § alapján mentes

30. Önkormányzati döntés alapján 

mentes

31. Szállásépület adóköteles területe 

[26-(27+28+29+30)]

32. Szállásépület adója

33. Önkormányzati döntés alapján 

kedvezmény, mentesség

34. Szállásépület fizetendő adója [32-

33]

35. Egyéb nem lakás, üdülő céljára 

szolgáló építmény

36. Htv. 13. § b) pontja alapján mentes

37. Htv. 13. § h) pontja alapján mentes

38. Htv. 13/A. § alapján mentes

39. Önkormányzati döntés alapján 

mentes

40. Egyéb építmény adóköteles 

területe [35-(36+37+38+39)]

41. Egyéb építmény adója

42. Önkormányzati döntés alapján 

kedvezmény, mentesség

43. Egyéb építmény fizetendő adója 

[41-42]

Települési önkormányzat törzskönyvi 

azonosítója (PIR száma)

Települési önkormányzat 
KSH-kódja

Települési önkormányzat neve

20... . évi kivetési összesítő

(hasznos alapterület és korrigált forgalmi érték alapján)

Építményadó

 (tulajdonos vagy vagyoni értékű jog 

jogosítottja)Megnevezés

Adóalanyok száma

Adómegálla-

pítás

Adómegálla-

pítás

Korrigált forgalmi érték szerinti adózás 

Adótárgyak 

száma

Hasznos 

alapterület 

(adóalap)

Adótárgyak 

száma

Korrigált 

forgalmi 

érték 

(adóalap)

Hasznos alapterület szerinti adózás 



Települési önkormányzat 
KSH-kódja

Megnevezés
Adóalanyok 

száma (fő)

Tárgyévi 

adóelőírás 

összege (Ft)

Tárgyévben 

felszámított 

kamat (Ft)

Tárgyévet 

megelőző évben 

esedékessé vált 

adó- és 

kamatfizetési 

kötelezettség (Ft)

A bejegyzett 

jelzálogjogok 

tárgyévi 

állománya (Ft)

65. életévét betöltött 

magánszemély

67%-ban rokkant (III. 

rokkantsági csoport) 

rokkantnyugdíjas 

magánszemély

Lakás utáni építményadó és magánszemély kommunális adója alól igényelt adófelfüggesztés

20... .évi összesítő

Települési önkormányzat neve

Települési önkormányzat törzskönyvi 

azonosítója (PIR száma)



magánszemély egyéb adóalany

 (fő)  (fő, db) (db) (m2) (Ft) (db) (Ft)  (Ft)

1. Ingatlan 

2. Terület szerinti adózás 

esetén építménnyel lefedett 

földterület

3. Htv. 19. § a) pontja alapján 

mentes

4. Htv. 19. § b) pontja alapján 

mentes

5. Htv. 19. § c) pontja alapján 

mentes

6. Htv. 19. § d) pontja alapján 

mentes

7. Önkormányzati döntés 

alapján mentes

8. Adóköteles adóalap [1-

(2+3+4+5+6+7)]

9. Telek adója

10. Önkormányzati döntés 

alapján kedvezmény, 

mentesség

11. Fizetendő adó [9-10]

Megnevezés

Adóalanyok száma Terület szerinti adózás esetén
Korrigált forgalmi érték szerinti adózás 

esetén

Adómegálla-

pítás

 (tulajdonos vagy vagyoni értékű 

jog jogosítottja) Adótárgyak 

száma

Terület 

(adóalap)

Adómegálla-

pítás

Adótárgyak 

száma

Korrigált 

forgalmi 

érték 

(adóalap)

Települési önkormányzat neve

Települési önkormányzat 
KSH-kódja

Telekadó (terület és korrigált forgalmi érték alapján) 

20... . évi kivetési összesítő

Települési önkormányzat törzskönyvi azonosítója (PIR száma)



Adóalanyok száma Adótárgyak száma 

Önkormányzati 

döntés alapján  

mentesített 

adótárgyak száma

Adómegállapítás 

(mentességek 

figyelembe vételével 

számított adó)

 (fő) (db) (db) (Ft)

1. Lakás    

2. Garázs    

3. Egyéb nem lakás céljára szolgáló 

építmény

4. Telek    

5. Nem magánszemély tulajdonában álló 

lakás bérleti joga
   

6. Magánszemély kommunális adója 

összesen [1+2+3+4+5]
   

7. Önkormányzati döntés alapján  

adókedvezmény, mentesség összesen

8. Fizetendő magánszemély 

kommunális adója [6-7]
   

Megnevezés

20... . évi kivetési összesítő

Magánszemély kommunális adója 

Települési önkormányzat neve

Települési önkormányzat 
KSH-kódja

Települési önkormányzat törzskönyvi azonosítója (PIR száma)



Adóalap Adómegállapítás

db Ft

1. Vendégéjszakák  

2. Htv. 31. § a) pontja alapján mentes vendégéjszakák

3. Htv. 31. § b) vagy c) vagy d) vagy e)  pontja alapján mentes 

vendégéjszakák

4. Htv. alapján adóköteles vendégéjszakák [1-(2+3)]

5. Önkormányzati döntés alapján mentes vendégéjszakák  

6. Számított idegenforgalmi adó [4-5]  

7. Önkormányzati döntés alapján kedvezmény, mentesség

8. Fizetendő idegenforgalmi adó [6-7]  

Ft Ft

8. Vendégéjszakákra eső szállásdíj, ellenérték  

9. Htv. 31. § a) pontja alapján mentes szállásdíj, ellenérték

10. Htv. 31. § b) vagy c) vagy d) vagy e)  pontja alapján mentes 

vendégéjszakák

11. Htv. alapján adóköteles szállásdíj, ellenérték [8-(9+10)]

12. Önkormányzati döntés alapján mentes szállásdíj, ellenérték
 

13. Számított idegenforgalmi adó [11-12]  

14. Önkormányzati döntés alapján kedvezmény, mentesség

15. Fizetendő idegenforgalmi adó [13-14]  

 Megnevezés

Tartózkodási idő után

 Szállásdíj, ellenérték alapján

Idegenforgalmi adó (tartózkodási idő után vagy szállásdíj, illetve ellenérték alapján) 

20... . évi feldolgozási összesítő

Települési önkormányzat neve

Települési önkormányzat 
KSH-kódja

Települési önkormányzat törzskönyvi azonosítója (PIR száma)



Települési önkormányzat neve
Települési önkormányzat 

KSH-kódja

Települési önkormányzat 

törzskönyvi azonosítója 

(PIR száma)

 Adóalanyok száma 

(fő)

 A földterület mérete 

(hektár)

 A bérbeadásból 

származó jövedelem (Ft)

 Fizetendő adó 

(Ft)

 Kifizetők által levont 

adó összege 

(Ft)

 Az adózók 

által 

befizetett 

adó 

összege 

(Ft)

A magánszemély termőföld bérbeadásából származó jövedelemadó

 20… . évi feldolgozási összesítő



Települési önkormányzat neve

Települési önkormányzat KSH-kódja

 Összesen  Adózók száma  Összesen  Adózók száma 

(Ft) (fő, db) (Ft) (fő, db)

1. HTV. SZERINTI VÁLLALKOZÁSI SZINTŰ ÉVES NETTÓ ÁRBEVÉTEL

2. A Htv. Szerinti nettó árbevétel csökkentéseként elszámolt tételek összege

2.a) a társasági adóról és az osztalékadóról szóló törvény szerinti 

jogdíjbevétel

  

2.b) az adóhatósággal elszámolt - nem IFRS-t alakalmazó adózóknál az 

egyéb szolgáltatások értékeként, illetve egyéb ráfordítások között kimutatott 

- jövedéki adó

  

2.c) az adóhatósággal elszámolt - nem IFRS-t alakalmazó adózóknál az 

egyéb ráfordítások között kimutatott - regisztrációs adó, energia adó, 

alkoholos italok utáni népegészségügyi termékadó

  

2.d) felszolgálási díj árbevétele

2.e) IFRS-t alkalmazó adózók összes további Htv. szerinti nettó árbevételt 

csökkentő tételeinek összege

3. Az IFRS-t alkalmazó adózóknál a Htv. Szerinti nettó árbevétel növeléseként 

elszámolt tételek összege

4. Eladott áruk beszerzési értéke   

5. Közvetített szolgáltatások értéke   

6. Eladott áruk beszerzési értéke és közvetített szolgáltatások értékének 

figyelembe vehető együttes összege

  

7. Alvállalkozói teljesítések értéke   

8. Anyagköltség   

9. Alapkutatás, alkalmazott kutatás, kísérleti fejlesztés adóévben elszámolt 

közvetlen költsége

10. Az alapkutatás, alkalmazott kutatás, kísérleti fejlesztés közvetlen költsége 

figyelmen kívül hagyásával, egyedi szinten számított pozitív adóalap [1-

(6+7+8) egyedi, pozitív értékeinek összege]

11. HTV. SZERINTI POZITÍV ADÓALAP  [1-(6+7+8+9) egyedi, pozitív 

értékeinek összege]

12. Az alapkutatás, alkalmazott kutatás, kísérleti fejlesztés egyedi, vállalkozási 

szintű közvetlen költsége

13. HTV. SZERINTI VÁLLALKOZÁSI SZINTŰ POZITÍV ADÓALAP 

14. HTV. SZERINTI EGYSZERŰSÍTETT, POZITÍV ADÓALAP

15. A foglalkoztatás növeléséhez kapcsolódó adóalap-mentesség (-)   

16. A foglalkoztatás csökkenéséhez kapcsolódó adóalap növekedés (+)   

17. HTV. SZERINTI POZITÍV ADÓALAP A FOGLALKOZTATÁS 

VÁLTOZÁSÁHOZ KAPCSOLÓDÓ MENTESSÉGGEL KORRIGÁLVA 

[11-15+16 vagy 13-15+16 vagy 14-15+16]

  

18. Az IFRS-eket alkalmazó adózóknál Htv. 40/K. § (1) bek. alapján számított 

áttérési különbözet összege

19. Az IFRS-eket alkalmazó adózóknál a Htv. 40/K. §-a alapján számított 

VÉGLEGES POZITÍV ADÓALAP

20. TELEPÜLÉSI SZINTŰ ADÓALAP

21. Önkormányzati döntés alapján adómentes adóalap a Htv. 39/C. § (2) 

bekezdése szerint (-)

  

22. Önkormányzati döntés alapján adómentes adóalap a Htv. 39/C. § (4) 

bekezdése szerint (-)
23. A Htv. 39/E §-a alapján nyújtott mentesség (-)

24. A Htv. 39/F §-a alapján nyújtott mentesség (-)

25. ADÓZÁS ALÁ ESŐ ADÓALAP [20-(21+22+23+24)]   

26. ADÓKÖTELES ADÓALAP SZERINTI IPARŰZÉSI ADÓ   

27. Önkormányzati döntés alapján kedvezmény a Htv. 39/C. § (2) bekezdése 

szerint (-)

28. Önkormányzati döntés alapján kedvezmény a Htv. 39/C. § (4) bekezdése 

szerint (-)
29. Az ideiglenes jelleggel megfizetett adóátalány levonható összege (-)

30. A Htv. 40/A. § (1) bekezdés b) pontja alapján levonható útdíj (-)   

31. A 30. sorból a belföldi útdíj 7,5 %-ának a településre jutó összege 

32. A 30. sorból a külföldi útdíj 7,5 %-ának a településre jutó összege 

33. A 30. sorból a használati díj 7,5 %-ának a településre jutó összege 

34.

A Htv. 40/A. § (3) bekezdése alapján az alapkutatás, alkalmazott kutatás 

vagy kísérleti fejlesztés költségéhez kapcsolódóan levonható összeg (-)

35. FIZETENDŐ IPARŰZÉSI ADÓ [26-(27+28+29+30+34)]   

36. Első adóelőleg részletre bevallott összeg   

37. Második adóelőleg részletre bevallott összeg   

* A  NACE rev.2. szerinti A38 ágazati kódok szerinti- és 1-jegyű gazdálkodási forma szerinti bontásban

Htv. Szerinti adóalap a Htv. 39. § (6) bekezdését nem alkalmazó vállalkozásnál:

Htv. Szerinti adóalap a Htv. 39. § (6) bekezdését alkalmazó vállalkozásnál:

 Megnevezés

EGYSZERŰSÍTETT ADÓALAP MEGÁLLAPÍTÁSI MÓDOT VÁLASZTÓ ADÓALANYOK ADATAI

AZ ÖSSZES ADÓALANY TOVÁBBI ADATAI EGYÜTT

A 2. sor értékéből:

Feldolgozási összesítő állandó jelleggel végzett helyi iparűzési tevékenységről

20… .évi adatszolgáltatáshoz

Az összes adóalanyra vonatkozóan, kivéve az 

IFRS-ek szerinti beszámolóra áttért 

vállalkozásokat az áttérés adóévében és az azt 

követő adóévben

Az IFRS-ek szerinti beszámolóra áttért  

vállalkozásoknál az áttérés adóévében és az azt 

követő adóévben

AZ ADÓ ALAPJÁT A HTV. 39. §-A ALAPJÁN MEGHATÁROZÓ ADÓALANYOK ADATAI

Települési önkormányzat törzskönyvi azonosítója (PIR száma)



 Összesen  Adózók száma

(Ft) (fő, db)

 1.
 HTV. SZERINTI NETTÓ ÁRBEVÉTEL (IFRS-t alkalmazó 

adózók esetében)
  

  

 2.  - Bevétel (3+4+5+6)   

 - Áruértékesítésből, szolgáltatás nyújtásából, jogdíjból származó

árbevétel

 - Beruházási szerződés alapján való szolgáltatás-nyújtásból 

származó

árbevétel

 - Más standardok által az IAS 18 szerinti árbevételként elszámolni

rendelt tételek

 6.  - Megszűnő tevékenységből eredő árbevétel   

 - Bevételt nem eredményező csere keretében elcserélt áru, 

szolgáltatás

értéke

 8.  - Nem számlázott, utólag adott engedmény   

 9.
 - Az IAS 18 standard 11. bekezdés alapján bevételt csökkentő 

kamat
  

 

10.
 - Az IAS 11 standard alapján a bevételt csökkentő kötbér   

 

11.

 - A Htv. 52. § 40. pont szerinti közvetített szolgáltatás bekerülési 

értéke
  

 - Saját név alatt történt bizományosi áru-értékesítés számviteli 

törvény

szerinti bekerülési értéke

 - Bevetélt keletkeztető ügyletekhez kapcsolódó fedezeti ügylet

bevételcsökkentő hatása

 

14.

 - Pénzügyi lízing esetén a lízingbe adónál a lízing-futamidő 

kezdetekor megjelenített követelés kezdeti közvetlen költségeket 

nem tartalmazó ellenértéke

  

 

15.

 - Nem szokásos tevékenység keretében eladott termék, nyújtott 

szolgáltatás árbevétele
  

 

16.

 - Üzletág-átruházás esetén az átadott eszközök kötelezettségekkel 

csökkentett értékét meghaladó ellenérték
  

 

17.
 - Operatív lízingből származó árbevétel   

 

18.

 - A Htv. 40/C. §-a (1) bekezdés a)-d) vagy az a), e) és g)-j) 

pontok szerinti ügyletről kiállított számla szerinti, az IFRS-ek szerint 

árbevételnek nem minősülő ellenérték

  

 

19.
 - A társasági adóról szóló törvény szerinti jogdíjbevétel   

 

20.
 - Felszolgálási díj árbevétele   

 

21.

 - Az adóhatósággal elszámolt jövedéki adó, regisztrációs adó, 

energiaadó összege
  

 

22.
 - Az alkoholos italt terhelő népegészségügyi termékadó összege   

 

23.

 - Saját használatú ingatlan vagy befektetési célú ingatlan eladásából 

származó árbevétel
  

 

24.

 - Bevetélt keletkeztető ügyletekhez kapcsolódó fedezeti ügylet 

bevételnövelő hatása
  

 Megnevezés

 AZ ADÓ ALAPJÁT A HTV. 39. §-A ALAPJÁN MEGHATÁROZÓ ADÓALANYOK ADATAI

 A Htv. szerinti nettó árbevétel csökkentéseként elszámolt:

 3.   

 4.   

 5.   

 7.   

 

12.
  

 

13.
  

 Htv. szerinti adóalap

Feldolgozási összesítő állandó jelleggel végzett helyi iparűzési tevékenységről az IFRS-ek szerinti beszámolóra áttért 

vállalkozásoknál

20... .évi adatszolgáltatáshoz

Települési önkormányzat neve

Települési önkormányzat KSH-kódja

Települési önkormányzat törzskönyvi azonosítója (PIR száma)



 Összesen  Adózók száma

(Ft) (fő, db)
 Megnevezés

 AZ ADÓ ALAPJÁT A HTV. 39. §-A ALAPJÁN MEGHATÁROZÓ ADÓALANYOK ADATAI

Feldolgozási összesítő állandó jelleggel végzett helyi iparűzési tevékenységről az IFRS-ek szerinti beszámolóra áttért 

vállalkozásoknál

20... .évi adatszolgáltatáshoz

Települési önkormányzat neve

Települési önkormányzat KSH-kódja

Települési önkormányzat törzskönyvi azonosítója (PIR száma)

 

25.
 Eladott áruk beszerzési értéke (26+27+28+29+30+31+32+33)   

 

26.

 - Kereskedelmi áruk értékesítéskor nyilvántartott könyv szerinti 

értéke
  

 

27.

 - A beszerzési érték meghatározásánál figyelembe vett, nem 

számlázott kereskedelmi engedmények összege
  

 

28.

 - Bevételt nem eredményező csere keretében elcserélt készlet könyv 

szerinti értéke
  

 

29.

 - Pénzügyi lízingbe adott, kereskedelmi árunak nem minősülő 

eszköz könyv szerinti értéke
  

 

30.

 - A Htv. 40/C. § (2) bekezdésének e) pontja alapján bevételnövelő 

tételként figyelembe vett értékesítés esetén az értékesített áru könyv 

szerinti értéke

  

 

31.
 - Nem szokásos tevékenység keretében értékesített áru értéke   

 

32.

 - Nem szokásos tevékenység keretében értékesített áru értéke, 

melyet az adóévet megelőző évben megelőző évben bevételként vagy 

bevételnövelő tételként figyelembe vett

  

 

33.
 Közvetített szolgáltatások értéke   

 

34.

 - Htv. 40/C. § (2) bekezdésének e) pontja alapján bevételnövelő 

tételként figyelembe vett szolgáltatásnyújtás esetén a közvetített 

szolgáltatás könyv szerinti értéke

  

 

35.
 - Közvetített szolgáltatások korrigált értéke   

 

36.

 Az alapkutatás, alkalmazott kutatás, kísérleti fejlesztés vállalkozási 

szintű közvetlen költsége
  

 

37.
 HTV. SZERINTI VÁLLALKOZÁSI SZINTŰ ADÓALAP   

 

38.

 Az alapkutatás, alkalmazott kutatás, kísérleti fejlesztés közvetlen 

költsége figyelmen kívül hagyásával számított adóalap
  

 

39.

 A Htv. 40/J. § a) pontja alapján elszámolt pozitív áttérési 

különbözet (+)
  

  A 39. sorból a Htv. 40/J. § aa) pontja szerinti növelő összeg   

  A 39. sorból a Htv. 40/J. § ab) pontja szerinti növelő összeg   

 

40.

 A Htv. 40/J. § b) pontja alapján elszámolt negatív áttérési 

különbözet (-)
  

  A 40. sorból a Htv. 40/J. § ba) pontja szerinti csökkentő összeg   

  A 40. sorból a Htv. 40/J. § bb) pontja szerinti csökkentő összeg   

 

41.

 AZ ÁTTÉRÉSI KÜLÖNBÖZETEKKEL KORRIGÁLT 

ADÓALAP
  

* A  NACE rev.2. szerinti A38 ágazati kódok szerinti- és 1-jegyű gazdálkodási forma szerinti bontásban

 ÁTTÉRÉSI KÜLÖNBÖZET

 Htv. szerinti adóalap



Települési önkormányzat neve

Települési önkormányzat KSH-kódja

Települési önkormányzat törzskönyvi azonosítója (PIR száma)

 Adó összeg
 Adóelőny 

összege
 Fizetendő adó

Ft Ft Ft

 1. A Htv. 37. § (2) bekezdés a) pontja alá tartozó építőipari 

tevékenység, illetve természeti erőforrás feltárása vagy kutatása
    

 2. A Htv. 37. § (2) bekezdés b) pontja alá tartozó tevékenység     

Ideiglenes jelleggel végzett helyi iparűzési tevékenységről

20..... évi feldolgozási összesítő

 Tevékenység megnevezése
 Adóköteles 

napok száma



Települési önkormányzat neve
Települési önkormányzat 

KSH-kódja

Települési önkormányzat 

törzskönyvi azonosítója 

(PIR száma)

  Díjfizetők száma (fő)
 Összes díj 

(Ft)

  

A talajterhelési díjról

 20... . évi adatszolgáltatás



Települési önkormányzat neve
Települési önkormányzat 

KSH-kódja

Települési önkormányzat 

törzskönyvi azonosítója 

(PIR száma)

 Díjfizetők száma (fő)
 Összes díj 

(Ft)

  

Adatszolgáltatás a távhőszolgáltatásról más hőellátásra áttérő által felhasznált hőmennyiség és annak előállítása 

során kibocsátott széndioxidról

20... évi adatszolgáltatás



Települési önkormányzat neve

Települési önkormányzat 
KSH-kódja

Települési önkormányzat törzskönyvi azonosítója (PIR száma)

 adóalap  adó összeg  adóalap  adó összeg

(kilowatt) (Ft) (kilowatt) (Ft)

 1. Adóköteles személygépkocsi       

 2. Adómentes személygépkocsi (3+4+5+6+7+8+9)       

 3. a gépjárműadó törvény
2
 5. § a) pontja       

 4. a gépjárműadó törvény
2
 5. § b) pontja       

 5. a gépjárműadó törvény
2
 5. § d) pontja       

 6. a gépjárműadó törvény
2
 5. § f) pontja       

 7. a gépjárműadó törvény
2
 5. § g) pontja       

 8. a gépjárműadó törvény
2
 5. § j) pontja       

 9. a gépjárműadó törvény
2
 5. § k) pontja       

 10. Összes személygépkocsi (1+2)       

 11. Adóköteles motorkerékpár       

 12. Adómentes motorkerékpár (13+14+15+16+17)       

 13. a gépjárműadó törvény
2
 5. § a) pontja       

 14. a gépjárműadó törvény
2
 5. § b) pontja       

 15. a gépjárműadó törvény
2
 5. § d) pontja       

 16. a gépjárműadó törvény
2
 5. § j) pontja       

 17. a gépjárműadó törvény
2
 5. § k) pontja       

 18. Összes motorkerékpár (11+12)       

 19. KEK KH által átadott adatok:       

 - személygépkocsi       

 - motorkerékpár       

 20. MINDÖSSZESEN (10+18)       

3. 0-16 éves korig évente, 16 éves kor után halmozottan kell az adatokat összesíteni.

2. A gépjárműadóról szóló 1991. évi LXXXII. törvény (a továbbiakban: gépjárműadó törvény)

1. A megnevezés címszó alatt található sorokat 0-20 kilowatt (kW), 21-30 kW, 31-40 kW, 41-50 kW, 51-60 kW, 61-70 kW, 71-80 kW, 81-90 kW, 91-100 kW, 101-110 kW, 

111-120 kW és 120 kW feletti kategóriák szerint kell kigyűjteni.

Gépjárműadó I.

20... . évi kivetési összesítő

 Személygépkocsi és motorkerékpár

 Mindösszesen
 Megnevezés

1  ..... Éves
3

 db  db



Települési önkormányzat neve

Települési önkormányzat 
KSH-kódja

Települési önkormányzat törzskönyvi azonosítója (PIR 

száma)

 légrugós
 nem  

légrugós
 Összesen  légrugós

 nem  

légrugós
 Összesen  légrugós

 nem  

légrugós
 Összesen  légrugós

 nem  

légrugós
 Összesen  légrugós

 nem  

légrugós
 Összesen

 1) Nem kedvezményezett és nem mentes 

gépjárművek
               

 2) Kedvezmény összesen (3+4+5)                

 3) a gépjárműadó törvény 8. § (1) bekezdés                

 4) a gépjárműadó törvény 8. § (2) bekezdés                

 5) a gépjárműadó törvény 8. § (4)-(7) bekezdés                

6) Mentesség összesen (7+8+9+10+11+12+13)                

 7) a gépjárműadó törvény 5. § a)                

 8) a gépjárműadó törvény 5. § b)                

 9) a gépjárműadó törvény 5. § c)                

 10) a gépjárműadó törvény 5. § d)                

 11) a gépjárműadó törvény 5. § e)                

 12) a gépjárműadó törvény 5. § j)                

 13) a gépjárműadó törvény 5. § k)                

 14) MINDÖSSZESEN (1+2+6)                

2. autóbusz (ideértve lakópótkocsi, lakókocsi);  tehergépjármű;  nyergesvontató kategóriák szerinti bontásban

3. Az „összes adó” oszlop rovataiba az adókedvezmény és a fizetendő adó együttes összegét kell beírni.

 db  kg  Ft  Ft  Ft

1. A gépjárműadóról szóló 1991. évi LXXXII. törvény (a továbbiakban: gépjárműadó törvény)

Gépjárműadó II.

20.... évi kivetési összesítő

 Megnevezés

A gépjárműadó törvény
1
 6. § (2) - (4) bekezdése alá tartozó adótárgyak

2

 száma  adóköteles adóalap  kedvezmény, mentesség összege  fizetendő adó  összes
3
 adó



Települési önkormányzat neve

Települési önkormányzat 
KSH-kódja

Települési önkormányzat törzskönyvi azonosítója (PIR 

száma)

 adótárgy  összes adó  adótárgy  összes adó  adótárgy  összes adó

(db) Ft (db) Ft (db) Ft

 Nem mentes gépjárművek          

 MENTESSÉG          

 a gépjárműadó törvény
1
 5. § a)          

 a gépjárműadó törvény
1
 5. § b)          

 a gépjárműadó törvény
1
 5. § c)          

 a gépjárműadó törvény
1
 5. § d)          

 a gépjárműadó törvény
1
 5. § e)          

 a gépjárműadó törvény
1
 5. § f)          

 a gépjárműadó törvény
1
 5. § g)          

a gépjárműadó törvény
1
 5. § j)

a gépjárműadó törvény
1
 5. § k)

 Mentesség összesen          

 MINDÖSSZESEN          

1. A gépjárműadóról szóló 1991. évi LXXXII. törvény (a továbbiakban: gépjárműadó törvény)

Az E betűjelű ideiglenes rendszámtáblával ellátott gépjárművek összesítője

20... év

 Megnevezés

 SZEMÉLYSZÁLLÍTÓ GÉPJÁRMŰ  TEHERGÉPJÁRMŰ  ÖSSZESEN

 mentesség 

összege Ft

 mentesség 

összege Ft
 mentesség összege Ft



Települési önkormányzat neve

Települési önkormányzat 
KSH-kódja

Települési önkormányzat törzskönyvi azonosítója (PIR 

száma)

 darab

 

Adótágyak száma

1

2

3

4

5

 6 - 10 

 11 - 15

 16 - 20

21-30

31-40

41-50

51-100

101-150

151-200

200+

1.  személygépkocsi, motorkerékpár, autóbusz (ideértve lakópótkocsi, lakókocsi), tehergépjármű,  nyergesvontató 

kategóriák szerinti bontásban

20... Év

Adott kategóriába eső  adóalanyok száma (db)

Adatszolgáltatás az adóalanyok számának a Gjt. 6. § (1) - (4) bekezdése alá tartozó adótárgyak száma 

szerinti eloszlásáról
1

A P betűjelű ideiglenes rendszámtáblával ellátott gépjárművek összesítője

20... Év

 összes adó (Ft)

 



Települési önkormányzat neve

Települési önkormányzat 
KSH-kódja

Települési önkormányzat törzskönyvi azonosítója (PIR 

száma)

Megye kód

Önkormányzat honlapja

Adóügyi információs telefonszám

Elektronikus levélcím

Önkormányzati adóhatóság levelezési címe

A települési önkormányzat által bevezetett adónem 

megnevezése

Bevezetésének időpontja

(év, hó, nap)
Pénzforgalmi jelzőszám

Adó alanya (csak 

magánszemély / csak 

vállalkozás / 

magánszemély és 

vállalkozás) 

Adóalap

(szövegesen)

Az adómérték vetítési 

alapjának 

mértékegysége 

(pl: Ft, méter, hektár, 

nap, stb.)

Adóalap hatályba 

lépésének időpontja

(év, hó, nap)

1.

2.

…

…

n.

A bevezetett helyi adók fajtájáról és mértékéről

 20… évi összesítő

I. Alapadatok

Az egyes adónemekről szóló önkormányzati 

adórendelet(ek) elérhetősége

1.

2.

…

n.

II. Bevezetett helyi- és települési adók



A bevezetett helyi adók fajtájáról és mértékéről

 20… évi összesítő

A települési önkormányzat által bevezetett adónem 

megnevezése

Adómérték jellege* 

(egykulcsos / tételes / 

sávosan eltérő mértékű / 

progresszív)

Adómértékkel érintett 

adóalap-sáv alsó határa a II. 

blokkban megadott 

mértékegység szerint 

(egykulcsos adó esetén nem 

kell kitölteni)

Adómértékkel érintett 

adóalap-sáv felső 

határa a II. blokkban 

megadott 

mértékegység szerint 

(egykulcsos adó esetén 

nem kell kitölteni)

Adómérték (%) vagy 

adótétel (Ft)

Adófizetési 

kötelezettség 

gyakorisága

(év / hó / nap)

Adómérték hatályba 

lépésének időpontja

(év, hó, nap)

1.

2.

…

…

n.

A települési önkormányzat által bevezetett adónem 

megnevezése

Adóelőny típusa: 

adókedvezmény / 

adómentesség / adóalap-

mentesség / adóalap- 

kedvezmény 

A Htv. kedvezmény, 

mentesség jogalapját 

biztosító jogszabály helye

Mentesség / 

kedvezmény jogosultja

(bármely adóalany / 

magánszemély / egyéb 

adóalany) 

Igénybevétel feltétele 

(kérjük részletezze)

Mentesség / 

kedvezmény alapja 

(kérjük részletezze)

Mentesség / 

kedvezmény mértéke 

(%)

Mentesség / 

kedvezmény 

igénybevételének 

felső korlátja

Hatályba 

lépésének 

időpontja

(év, hó, nap)

1.

2.

…

…

n.

III. Adómértékek 

(Kérjük, sávosan eltérő mértékű illetve progresszív adónem esetén az egyes sávokat érintő adómértékeket külön soron szerepeltesse!

A legfelső sávnál a felső határra vonatkozó mezőt kérjük hagyja üresen!)

IV. Az önkormányzat döntése alapján bevezetett adókedvezmények, mentességek (kérjük, az egyes adóelőnyöket külön soron szerepeltesse)

* Progresszív az adómérték, ha az egyes adósávok mindegyikére meg kell fizetni a sávra vonatkozó mértékkel számított adót. Ezzel szemben sávosan eltérő adómérték esetén csak arra a sávra vonatkozó 

adómértékkel számított adót kell megfizetni, amelybe az adótárgy besorolása szerint tartozik.



 költségve-  költségve-  költségve-  költségve-  költségve-  költségve-  költségve-  költségve-  költségve-  költségve-  költségve-  költségve-

tési évben 

esedékes 

követelés

tési évet 

követően 

esedékes

tési évben 

esedékes

tési évet követően 

esedékes

tési évben 

esedékes

tési évet 

követően 

esedékes

tési évben 

esedékes

tési évet 

követően 

esedékes

tési évben 

esedékes

tési évet 

követően 

esedékes

tési évben 

esedékes 

követelés

tési évet 

követően 

esedékes

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

 Adónem megnevezése              

 magánszemély              

 vállalkozó              

 Pótlék              

 Bírság              

* A települési önkormányzatnál bevezetett adónemenkénti bontásban

Zárási összesítő I.*

(az adó, pótlék és a bírság számlán szereplő adatok összesítéséhez) 

(____ év ___ hó ____ nap) 

Települési önkormányzat neve

Települési önkormányzat 
KSH-kódja

 Követelés előírás, átsorolás  Adózói teljesítés
 Behajthatatlanná vált 

követelések
 Elengedett követelések

Települési önkormányzat törzskönyvi 

azonosítója (PIR száma)

  Megnevezés   Adózók száma

  Nyitó   Záró

 Évközi változás



Települési önkormányzat neve

Települési önkormányzat 
KSH-kódja

Települési önkormányzat törzskönyvi azonosítója (PIR száma)

  magánszemély  vállalkozó

 Bevételek

 Adó, pótlék, bírság befizetések   

 Túlfizetések   

 Azonosítás alatt álló bevételek   

 Más számlákról átvezetett befizetések   

 Pénzforgalomban teljesült bevételek összesen   

 Nem pénzforgalomban teljesült bevételek (túlfizetés átvezetése)   

 Bevételek összesen   

 Kiadások

 Túlfizetés visszatérítés   

 Más számlákra átvezetett befizetések   

 Pénzforgalomban teljesült kiadások összesen   

 Nem pénzforgalomban teljesült kiadások (adó, pótlék, bírság túlfizetéssé 

átvezetése, azonosítás alatt álló bevételek azonosítása)

  

 Kiadás összesen   

* A települési önkormányzatnál bevezetett adónemenkénti bontásban   

 Forint

 Forint

Zárási összesítő II.*

Az adók, pótlék, bírság, idegen bevételek és a közigazgatási hatósági eljárási illeték számlán szereplő adatok 

összesítéséhez



Települési önkormányzat neve
Települési önkormányzat 

KSH-kódja

Települési önkormányzat 

törzskönyvi azonosítója (PIR 

száma)

Adóelőleg kiegészítést bevalló 

adóalanyok száma (fő, db)

Bevallott adóelőleg 

kiegészítés összege

 (Ft)

* A  NACE rev.2. szerinti A38 ágazati kódok szerinti- és 1-jegyű gazdálkodási forma szerinti bontásban

Összesítő a helyi iparűzési adóelőleg kiegészítéséről*

20… .évi adatszolgáltatáshoz


