
Készítette: Főpolgármesteri  

Hivatal Adó Főosztály  

2018.04.05

Segédlet az 
elektronikus 
bevallás 
elkészítéséhez. 
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Hol találja a kitöltendő bevallás űrlapot?

• Amennyiben Ön elektronikus szolgáltatásainkra regisztrált 
törvényes képviselő vagy meghatalmazott, kattintson a 
Főosztályunk oldalán a képernyő jobb felső sarkában 
található ÜGYFÉLKAPU  ikonra!
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Hol találja a kitöltendő 
bevallás űrlapot?

• Az ügyfélkapus felhasználónév és jelszó megadása 
után a program automatikusan vissza fogja 
irányítani az Adó Főosztály oldalára.
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Hol találja a kitöltendő 
bevallás űrlapot?

• Válassza ki a BevalláskitöltésIparűzési 
adó2017. évi bevallás megfelelő 
menüpontját!
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Iparűzési bevallás kitöltési segédlet 

• A megfelelő bevallás kiválasztás után jelenik meg az 
űrlap. A mintán egy 2017. évi általános iparűzési 
adóbevallás űrlapja látható. A kitöltési útmutató, 
valamint az általános bizonylat-kezelési leírás az 
űrlap fejrészének bal oldalán elhelyezett „Segítség” 
gombra kattintva érhető el.
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I.-II.-III. Blokkok kitöltése

• A bevallás I.-II. blokkjai automatikusan 
kitöltődnek. A III. blokkot csak záró bevallás 
esetén kell kitölteni.
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V. Az adóalany

• Az V. blokk adatai – a telefonszám kivételével -
automatikusan kitöltődnek 

• Az adószám 9-11. számjegye  és 
• a statisztikai számjel 9-12. és 13-15. számjegye 

felülírható (javítható)
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VI. Az adó alapjának egyszerűsített 
meghatározási módja 

• Amennyiben jogosult és élni kíván az adóalap 
egyszerűsített meghatározási módjának 
választásával, a legördülő listából kell kiválasztani a 
megfelelő módot.

• A számítási mód kiválasztása után jelennek meg a 
kiválasztott adózási módhoz tartozó sorok.
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Az E-lap sorai a 2017-20 űrlapon

• Ezt a blokkot kizárólag abban az esetben kell 
kitölteni, ha adóalapját az eladott áruk beszerzési 
értékével és a közvetített szolgáltatások értékével 
csökkenteni kívánja.

• A kitöltéshez a legördülő listából  kell kiválasztani a 
megfelelő nyilatkozatot, a kitöltendő sorok ezután 
jelennek meg a képernyőn.
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Nettó árbevétel kiszámítása

• A Htv. szerinti – vállalkozás szintű – éves nettó 
árbevétel összegének kiszámításához legalább a 
II.2. sort ki kell tölteni, a további mezőkben ha 
nincs adat, a nullákat nem kell beírni,

• A program automatikusan kiszámolja a Htv. szerinti 
– vállalkozás szintű – éves nettó árbevétel 
összegét, ami a VII.1. pontban jelenik meg.  
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Iparűzési adófizetési 
kötelezettség 

• A beírt adatok alapján a program automatikusan 
kiszámítja az iparűzési adófizetési kötelezettség 
összegét. 
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VIII. Adóelőleg bevallása
éves bevallás esetén

• A program a szürke háttérszínnel jelölt mezőket 
automatikus kiszámítja. A szürke mezők nem 
módosíthatóak.

• Az adóelőleg bevalláshoz tartozó mezők 
automatikus kitöltése, esetleges újraszámítása az 
„ellenőrzés” hivatkozásra kattintással történik (az 
űrlap jobb felső sarkában).
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F. Az adóalap megosztása

• Kizárólag azon adózók tölthetik ki, akik jogszabály 
alapján kötelesek a vállalkozási szintű adóalap 
önkormányzatok közötti megosztására. A megfelelő 
módszert a legördülő listából  kell kiválasztani.

• A kiválasztott módszerhez tartozó sorok ezután 
megjelennek az űrlapon.

• A sorok kitöltése után a program újraszámolja a 
„VII. Adó kiszámítása” blokkot.
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G. jelű nyilatkozat mezői

• Amennyiben a bevallás alapján túlfizetése fog 
keletkezni,  nyilatkozhat a megfelelő rendelkezés 
kiválasztásával.

• A kiválasztott rendelkezésnek megfelelően jelennek 
meg a szükséges adatmezők.

• A szürkével jelölt mezők kitöltését a program végzi a 
kitöltött mezők értéke alapján.
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Bevallás ellenjegyzése

• A bevallás ellenjegyzése esetén a megfelelő 
mezőket ki kell tölteni.

• A bevallás végén ne felejtse kitölteni a bevallás 
aláírója mezőt.
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A bevallás kitöltésének ellenőrzése

• A bevallás helyességének ellenőrzéséhez indítsa el 
az ellenőrzés funkciót a bevallás fejrészének jobb 
oldalán található „Ellenőrzés” szövegre kattintással.

• Az ellenőrzés eredménye a fejrész középső részén 
jelenik meg.
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Hibaüzenet

• Ha az ellenőrzés funkció hiányosságot észlel, az 
üzenetek a bevallás fejrészében, piros színnel 
jelennek meg.

• A program piros kerettel jelöli azt a mezőt, amelyre 
a hibaüzenet vonatkozik.
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A bevallás mentése

• Amennyiben az üzenet „Menthető és benyújtható 
bevallás” , akkor elérhetővé válik a „Mentés” 
funkció, melyre kattintva a kitöltött bevallás 
bekerül a dokumentum-tárba.

• Újabb bevallás ugyanezen időszakra nem 
készíthető, de a mentett bevallás benyújtásig még 
szerkeszthető.  
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A mentett bevallás helye (Dokumentum-tár)

• A „nem benyújtott” állapotú bevallás szerkeszthető, 
illetve törölhető.

• A „beadott” állapotú bevallás már nem 
szerkeszthető, nem törölhető.

• A bevallás a dokumentum-tárból PDF formátumban 
letölthető.

• A műveletek a dokumentum típus előtt látható 
ikonokra  kattintással  érhetők el.



20

A bevallás benyújtása az Adó Főosztályhoz

• A mentés után megjelenik a „Beadható” üzenet és 
elérhetővé válik a „Beadás” funkció.
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Beadás megerősítése

• A „Beadás” funkció kiválasztása után a program 
megerősítést kér a bevallás visszavonhatatlan 
benyújtásához.

• A bevallás benyújtása után, ugyanarra az időszakra 
újabb bevallás már nem adható be, a bevallás 
kizárólag önellenőrzéssel helyesbíthető!
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A sikeres beadás visszaigazolása

• A beadás sikerességét a „Feldolgozva” üzenet jelzi.
• Felhívjuk figyelmét, hogy csak sikeres beadás esetén 

kap visszaigazolást a bevallás benyújtója. A 
visszaigazolás a benyújtó személy központi értesítési 
tárhelyére történik! Amennyiben nem érkezik 
visszaigazolás, a dokumentum-tárban lehet 
ellenőrizni a bevallás állapotát.



KÖSZÖNÖM A FIGYELMÜKET!

Főpolgármesteri Hivatal

1052 Budapest, Városház utca 9-11.

webado@budapest.hu

+361 411-7000

Köszönjük 
figyelmét!


