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3. melléklet – Az egyszer sített héabevallásban szerepl  
adatok 
 

1. rész: Általános adatok 

A. oszlop B. oszlop  C. oszlop 

Rovatszám Nem uniós szabályozás  Uniós szabályozás 

Egyedi hivatkozási szám16 

1. Az azonosítót kiadó tagállam által 

a 2006/112/EK irányelv 362. 

cikkének megfelel en kijelölt 

egyedi héaazonosító szám  

 Az azonosítót kiadó tagállam által a 

2006/112/EK irányelv 369d. 

cikkének megfelel en kijelölt 

egyedi héaazonosító szám, amely 

tartalmazza az országkódot. 

2. Héabevallási id szak
17

  Héabevallási id szak
18

 

2a. Az id szak els  és utolsó napja
19

  Az id szak els  és utolsó napja
20

 

3. Pénznem   Pénznem 

2. rész: Minden egyes fogyasztás helye szerinti tagállamra, amelyben héafizetési 
kötelezettség áll fenn21 

  2a. Az azonosítót kiadó 
tagállamban a székhelyr l vagy az 
állandó telephelyr l nyújtott 
szolgáltatások 

4.1. A fogyasztás helye szerinti 

tagállam országkódja 

 A fogyasztás helye szerinti tagállam 

országkódja 

5.1. A fogyasztás helye szerinti 

tagállam általános héakulcsa 

 A fogyasztás helye szerinti tagállam 

általános héakulcsa 

                                                 
16 Az azonosítót kiadó tagállam által kijelölt egyedi hivatkozási szám formátuma: az azonosítót kiadó 

tagállam országkódja/héaazonosító szám/héabevallási id szak. Példa: GB/xxxxxxxxx/1.né.éé + minden 

változatban id bélyegz . Ezt az azonosítót kiadó tagállam az adóbevallásnak az érintett egyéb tagállamokhoz 

való továbbítását megel z en adja ki. 
17 Naptári negyedévet kell megadni: éééé.1.né – éééé.2.né – éééé.3.né éééé.4.né 
18 Naptári negyedévet kell megadni: éééé.1.né – éééé.2.né – éééé.3.né éééé.4.né 
19 Csak abban az esetben töltend  ki, ha az adóalany egynél több héabevallást nyújt be ugyanarra a 

negyedévre. Naptári napokat kell megadni: éééé.hh.nn. – éééé.hh.nn 
20 Csak abban az esetben töltend  ki, ha az adóalany egynél több héabevallást nyújt be ugyanarra a 

negyedévre. Naptári napokat kell megadni: éééé.hh.nn. – éééé.hh.nn 
21 Amennyiben egynél több fogyasztás helye szerinti tagállam van (vagy a fogyasztás helye szerinti 

tagállamban egy negyedév során megváltozott a héakulcs) 4.2., 5.2., 6.2. stb. számú rovatot is ki kell tölteni. 
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6.1. A fogyasztás helye szerinti 

tagállam kedvezményes héakulcsa 

 A fogyasztás helye szerinti tagállam 

kedvezményes héakulcsa 

7.1.  Adóalap, amelyre az általános 

adókulcs vonatkozik 

 Adóalap, amelyre az általános 

adókulcs vonatkozik 

8.1. Az általános adókulcs alapján 

számított héa összege 

 Az általános adókulcs alapján 

számított héa összege 

9.1. Adóalap, amelyre a kedvezményes 

adókulcs vonatkozik 

 Adóalap, amelyre a kedvezményes 

adókulcs vonatkozik 

10.1. A kedvezményes adókulcs alapján 

számított héa összege 

 A kedvezményes adókulcs alapján 

számított héa összege 

11.1. Fizetend  héa összesen  Az azonosítót kiadó tagállamban a 

székhelyr l vagy állandó 

telephelyr l nyújtott szolgáltatások 

után fizetend  héa összesen 

  2b. Az azonosítót kiadó 
tagállamon kívüli állandó 
telephelyr l nyújtott 
szolgáltatások22 

12.1.   A fogyasztás helye szerinti tagállam 

országkódja 

13.1.   A fogyasztás helye szerinti tagállam 

általános héakulcsa 

14.1.   A fogyasztás helye szerinti tagállam 

kedvezményes héakulcsa 

15.1.   Egyedi héaazonosító szám, vagy ha 

nincs ilyen, az állandó telephely 

szerinti tagállam által kijelölt adó-

nyilvántartási szám, amely 

tartalmazza az országkódot 

16.1.   Adóalap, amelyre az általános 

adókulcs vonatkozik 

17.1.   Az általános adókulcs alapján 

fizetend  héa összege 

18.1.   Adóalap, amelyre a kedvezményes 

adókulcs vonatkozik 

                                                 
22 Egynél több állandó telephely esetén 12.1.2., 13.1.2., 14.1.2. stb. számú rovatot is ki kell tölteni. 
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19.1.   A kedvezményes adókulcs alapján 

fizetend  héa összege 

20.1.   Az azonosítót kiadó tagállamon 

kívüli állandó telephelyr l nyújtott 

szolgáltatások után fizetend  héa 

összesen. 

  2c. A székhelyre vagy az 
azonosítót kiadó tagállamban 
m köd  állandó telephelyre 
vonatkozó összeg és az összes 
további tagállamban m köd  
valamennyi állandó telephelyre 
vonatkozó összeg végösszege 

21.1.   A székhely és az állandó 

telephelyek tekintetében fizetend  

héa összesen (11.1. rovat + 11.2. 

rovat … + 20.1. rovat + 20.2. rovat 

...)  

 

 


