
Önellenőrzés iparűzési adóban 
Helyi iparűzési adó önellenőrzése 
  
  
Ki veheti igénybe? 
  
A vállalkozó: 
Adóköteles az: iparűzési tevékenység: az önkormányzat illetékességi területén állandó vagy 
ideiglenes jelleggel végzett vállalkozási tevékenység. 
Adóköteles iparűzési tevékenység: a vállalkozó e minőségben végzett nyereség-, illetőleg 
jövedelemszerzésre irányuló tevékenysége. 
Az adóalanyt azon településeken terheli állandó jellegű iparűzési tevékenység utáni 
adókötelezettség, ahol székhelye illetőleg telephelye található.  
  
Székhely:  
A cég székhelye a cég bejegyzett irodája. A bejegyzett iroda a cég levelezési címe, az a hely, 
ahol a cég üzleti és hivatalos iratainak átvétele, érkeztetése, őrzése, rendelkezésre tartása, 
valamint ahol a külön jogszabályban meghatározott, a székhellyel összefüggő 
kötelezettségek teljesítése történik. A cégnek a székhelyét cégtáblával kell megjelölnie. A cég 
létesítő okirata úgy is rendelkezhet, hogy a cég székhelye egyben a központi ügyintézés 
(döntéshozatal) helye. Amennyiben a cég székhelye nem azonos a központi ügyintézés 
helyével, a központi ügyintézés helyét a létesítő okiratában és a cégjegyzékben fel kell 
tüntetni. A cégeljárás szempontjából székhelynek minősül a külföldi vállalkozás 
magyarországi fióktelepe, a külföldiek közvetlen kereskedelmi képviselete, valamint az 
európai gazdasági egyesülés telephelye is. 
A cég székhelyeként a cégjegyzékbe annak az ügyvédnek (ügyvédi irodának) a székhelye is 
bejegyezhető, amely - a külön jogszabályban foglaltak szerint - a cég megbízásából 
gondoskodik a cég üzleti és hivatalos iratainak átvételéről, érkeztetéséről, megőrzéséről, 
rendelkezésre tartásáról, valamint a külön jogszabályban meghatározott, a székhellyel 
összefüggő kötelezettségek teljesítéséről, így különösen a cég székhelyéhez és a 
cégiratokhoz kapcsolódó hatósági kényszerintézkedések tűréséről (székhely szolgáltatás). 
  
Telephely:  
A cég telephelye a tevékenység gyakorlásának a cég társasági szerződésében, alapító 
okiratában, alapszabályában foglalt olyan tartós, önállósult üzleti (üzemi) letelepedéssel járó 
helye, amely a cég székhelyétől eltérő helyen található. 
Fióktelep: 
A cég fióktelepe olyan telephely, amely más településen - magyar cég külföldön lévő 
fióktelepe esetén más országban - van, mint a cég székhelye. Ez a szabály irányadó a külföldi 
vállalkozás magyarországi fióktelepe, illetve a külföldiek közvetlen kereskedelmi képviselete 
esetében is. 
Közös szabály, hogy a cég székhelye, telephelye és fióktelepe olyan ingatlan lehet, amely a 
cég tulajdonát képezi, vagy amelynek használatára a cég jogosult. 
  
  
 
 



Eljárás tárgya: 
 Az adózó önadózás esetén jogosult az önellenőrzésre (az önadózás keretében megállapított 
kötelezettség (elévülési időn belüli) önellenőrzéssel történő helyesbítése), ha e törvény 
másként nem rendelkezik.  
Az önadózás útján megállapított vagy megállapítani elmulasztott adót, adóalapot és a 
költségvetési támogatást az adózó helyesbítheti. Ha az adózó az adóhatóság ellenőrzésének 
megkezdését megelőzően feltárja, hogy az adóalapját, az adót, a költségvetési támogatást 
nem a jogszabálynak megfelelően állapította meg, vagy bevallása számítási hiba vagy más 
elírás miatt az adó, költségvetési támogatás alapja, összege tekintetében hibás, bevallását 
önellenőrzéssel módosíthatja. Nem minősül önellenőrzésnek, ha az adózó bevallását 
késedelmesen nyújtja be, és késedelmét nem igazolja, vagy igazolási kérelmét az adóhatóság 
elutasítja. 
 Nincs helye önellenőrzésnek, ha az adózó a törvényben megengedett választási 
lehetőséggel jogszerűen élt, és ezt az önellenőrzéssel változtatná meg. Az adózó az 
adókedvezményt utólag önellenőrzéssel érvényesítheti, illetőleg veheti igénybe. 
Az önellenőrzés az adóalap, a feltárt adó, költségvetési támogatás és - ha törvény előírja - az 
önellenőrzési pótlék megállapítása, a helyesbített adóalap, a helyesbített adó, költségvetési 
támogatás, valamint a pótlék bevallása és egyidejű megfizetése, illetőleg az adó, 
költségvetési támogatás igénylése.  
Az önellenőrzési folyamat több részelemből áll. Az első a hiba feltárása, ezt követi a 
nyilvántartásba vétel, majd a bevallást korrigáló önellenőrzési lap benyújtása és a befizetés.  
  
Az adózó a megállapított vagy megállapítani elmulasztott adót, adóalapot az adózó 
helyesbítheti. Az adózó az önellenőrzéssel megállapított helyesbített adóalap, adó 
bevallásával mentesül az adóbírság, mulasztási bírság alól, a helyesbített meg nem fizetett 
adó, továbbá az önellenőrzési pótlék megfizetésével az önellenőrzés időpontjáig esedékes 
késedelmi pótlék alól. 
  
Szükséges dokumentumok: 
  
-          kérelem 
-          Az önellenőrzéssel feltárt adót és költségvetési támogatást a feltárás időpontjában 
nyilvántartásba kell venni. A nyilvántartásból ki kell tűnnie az eredeti bevallási kötelezettség 
és a helyesbítés időpontjának, a helyesbített adó alapjának és összegének. A 
nyilvántartáshoz mellékelni kell a helyesbítés szöveges indokolását, valamint az önellenőrzési 
pótlék számítását. A nyilvántartást és a helyesbítés bizonylatait az elévülési időn belül meg 
kell őrizni. 
  
Bevallási határidő: A helyesbített adóalapot, adót a helyesbítéstől számított 15 napon belül 
kell az erre a célra szolgáló nyomtatványon (önellenőrzési lap) bevallani.  
  
Befizetési határidő: A helyesbített adó és a megállapított önellenőrzési pótlék a helyesbített 
összeg és a pótlék bevallásával egyidejűleg esedékes. Ha az adózó az adót az önellenőrzésre 
vonatkozó rendelkezések szerint helyesbíti, önellenőrzési pótlékot fizet. Az önellenőrzési 
pótlékot a bevallott és a helyesbített adó összegének különbözete után az adózó állapítja 
meg, és a bevallással egyidejűleg fizeti meg. 
  



  
Irányadó jogszabályok: 
  
A helyi adókról szóló 1990. évi C. törvény,  
Az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény 
  
Ügyintézési határidő: 30 nap 
 
Ügyintézés helye: 
Tiszacsege Város Önkormányzata 
 4066 Tiszacsege Kossuth utca 5. 
  52/588-400 
 


