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Adófeltöltési kötelezettség december 20. 
 

 
 
Tisztelt Partnerünk! 
 

Hírlevelünk aktuális számában az ún. „adófeltöltési kötelezettség” szabályaira szeretnénk felhívni az Önök 

figyelmét. 

Mit jelent a feltöltési kötelezettség? 
Beszámolójukat a naptári év alapján készítő 

vállalkozásoknak december 20-i hatállyal kell az 
éves várható adó összegére kiegészíteniük a 2014-
ben már megfizetett társasági- és, iparűzési adó-

előlegeket, EVA előlegeket, innovációs járulékot, 

valamint a reklámadót és a szektorokra jellemző 

különadókat, azaz várható adófizetési 

kötelezettségnek még az adóévben, azaz idén eleget 

kell tenni. 

 

Milyen adónemekre terjed ki a feltöltési 
kötelezettség? 

� társasági adó 

� egyszerűsített vállalkozói adó 

� helyi iparűzési adó 

� innovációs járulék 

� reklámadó 

� szektorokra jellemző különadó (ágazati 

különadók) 

 
Kinek van feltöltési kötelezettsége? 

Társaságiadó-előleg kiegészítésére, 

feltöltésre azok a társaságok kötelezettek, 

amelyeknek a tárgyévet megelőző adóévben az 
éves szinten számított nettó árbevételük 
meghaladta a 100 millió forintot. 

Helyi iparűzési adó feltöltési 

kötelezettsége annak van, akinek társasági adó 

feltöltési kötelezettsége is fennáll. 

EVA (egyszerűsített vállalkozói adó) 
hatálya alá tartozó vállalkozásoknak árbevételüktől 
függetlenül feltöltési kötelezettségük van.  

Innovációs járulék, reklámadó, ágazati 
különadók esetében minden kettős könyvvitelt 

vezető vállalkozásnak feltöltési kötelezettsége van, 

értékhatár nélkül, amennyiben az adott adónem 

vonatkozik rá. 

Milyen nyomtatványon kell bevallani? 
A társaságiadó-előlegkiegészítés bevallását 2014-

ben a 1401-es nyomtatványon kell benyújtani.  

Az iparűzési adóelőleg kiegészítésről az 

önkormányzati adóhatóság által rendszeresített 

nyomtatványon.  

Az EVA feltöltést csak befizetni kell, külön bevallást 

benyújtani róla nem kell, az összegét az éves 

adóbevallásban kell feltüntetni. 

Innovációs járulék feltöltési kötelezettség 

bevallására a 1401-es bevallási nyomtatványt kell 

alkalmazni. 

Reklámadó feltöltési kötelezettség bevallására a 

1494-es nyomtatvány szolgál. 

 

Mi a következménye a nem megfelelő 
feltöltésnek? 

Amennyiben a 2014. december 20-ig teljesített 

adóelőlegek, illetve a kiegészítő feltöltés együttes 

összege nem éri el az adóévi várható adó 90%-át, 

úgy a vállalkozás a befizetett előleg és az adó 90%-

ának különbözete után 20% mulasztási bírságot 

fizet, már egy napos mulasztás esetén is. 

 
Reméljük, hogy tájékoztatónkat hasznosnak találták.   

 

Amennyiben a témával kapcsolatosan bármilyen 

további kérdés merülne fel, készséggel állunk 

rendelkezésükre. 

 
 
Dávid Éva 
közgazdász, adótanácsadó, IFRS mérlegképes könyvelő 
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