
Feltöltési kötelezettség 2016. 
 
Idén nem változtak a feltöltési kötelezettség szabályai. 
A feltöltési kötelezettség határideje december 20. (kedd). Eddig az időpontig kell 
kiszámolni a tárgyévre várható adókötelezettségeket, és eddig az időpontig azt meg is 
kell fizetni az adóhivatal részére, valamint bevallást is kell benyújtani róla.  
 
Érintett adónemek:  
- TAO alanyok esetén  

társasági adó 
iparűzési adó  

- EVA alanyok esetén  
EVA  

 
Idén a társasági adó hatálya alá tartozó adózóknál azon adózóknak kell eleget tenni a 
feltöltési kötelezettségnek, akiknek a tárgyévet megelőző adóévben az éves szinten 
számított nettó árbevétele meghaladta a 100 millió forintot. 
  
A társasági adó kapcsán a feltöltési kötelezettséget december 20-ig be is kell vallani,  
melyre idén a 1601 nyomtatvány szolgál. A bevallási kötelezettségnek akkor is eleget 
kell tenni, ha az adóalany kötelezett a feltöltésre, de az adóelőleg-kiegészítési 
kötelezettség nulla. Ilyen eset akkor állhat fenn, ha:  
  

- az adóalany a tárgyévben várhatóan veszteséges, és a bevallásakor az elvárt 
adó megfizetésével szemben nyilatkozatot tesz 

- ha az általa kalkulált várható adót már előlegek formájában korábban befizette, 
és azt az adóhivatal folyószámláján előírta. 

- Azoknak az adózóknak, akik a tárgyévet várhatóan veszteséggel zárják, a 
nyereségminimum szabályai szerint keletkezhet adóelőleg feltöltési 
kötelezettségük, így bevallási és befizetési kötelezettséggel nekik is számolni 
kell.     

 
A helyi iparűzési adóelőleget - a társasági adóelőlegnek az adóévi várható fizetendő adó 
összegére történő kiegészítésére kötelezett vállalkozónak - a várható éves fizetendő adó 
összegére ki kell egészítenie. 2010-től erről bevallást is kell benyújtani, szintén 
december 20-ig. Ezt a nyomtatvány az illetékes önkormányzati adóhatósághoz kell 
benyújtani. Budapest város honlapján már fent van és kitölthető a nyomtatvány. 
 
Az EVA alanyok számára 2006-tól él az az előírás, hogy EVA előlegüket december 20-ig 
ki kell egészíteniük az adóévi várható fizetendő adó összegére, az adóelőleg-kiegészítést 
azonban az adóévre vonatkozó 1643-as EVA bevallásban kell majd szerepeltetni.  
Az EVA alanyok is kötelezettek iparűzési adó fizetésére, feltöltésről azonban nem lehet 
szó, hiszen egyetlen EVA alany sem haladhatja meg az 100 millió forintos árbevételi 
határt! Az ő esetükben tehát biztosan nem áll fenn az iparűzési adó kiegészítési 
kötelezettség.  
Az adóelőleg kiegészítési kötelezettséget az éves várható adókötelezettség száz 
százalékára kell teljesíteni, azonban az adózás rendjéről szóló törvény vonatkozó 
rendelkezése alapján mulasztási bírság csak a kilencven százalék alatti teljesítése esetén 
szabható ki.  
 
 
 
 
 
 

Összefoglalva: 
 



Feltöltési kötelezettség  
Társasági adó  Iparűzési adó  EVA   

Befi- 
zetés  bevallás  Befi- 

zetés  
Beval- 

lás  
Befi- 
zeté

s  
bevallás   

TAO 
alanyok  

ha az előző 
évi árbevétel 

meghaladja az 
100 millió Ft-

ot  

igen  

dec. 20-
ig, 

a 1601 
nyomtat- 
ványon 

akkor is, 
ha nulla.  

igen  

Dec. 21-ig 
Önkor-

mányzat 
Nyomtat- 
Ványán 

-   -   

ha az előző 
évi árbevétel 
nem haladja 

meg az 
100 millió Ft-ot  

nem  nem  nem  nem  -  -   

EVA alanyok 
(egyéni és társas 

vállalkozások)  
-  -  

nincs, mert 
nem érik el 

az árbevétel korlátot 

dec. 
20-
ig  

1643-as 
bevallás- 
ban 2017. 
május 31-

ig  

 

 


