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Jogvédelem – a szerzői jogról szóló rendelkezések 
 

©copyright 2017 WEBEW Informatikai Kft. Minden jog fenntartva! 

 

Ezen szoftvertermék az őt alkotó részelemek együttesét tekintve képviseli a jogvédelem alá eső 

termék fogalmát. A termék elemei közé tartozik minden, a termék megvásárlásakor a 

felhasználó birtokába az ellenérték fejében juttatott fizikai és szellemi produktum. Ezen 

szoftvertermék elemei közé tartozik kizárólagosság nélkül: 

• a szoftvert, mint szellemi terméket tartalmazó file-ok;  

• a Felhasználói Kézikönyv;  

• a szoftverhez járó egyedi kulcs, amely az előfizetéssel kapcsolatos legfontosabb 

információkat (bérleti időszak, kezelhető önkormányzatok száma stb.) tartalmazza 

kódolva.  

A szoftvertermék egészére és elemeire vonatkozóan is: © copyright. A szoftvertermék egésze 

és elemei is a WEBEW Informatikai Kft. (továbbiakban: Kiadó) tulajdonát képezik, ideértve, de 

nem kizárólagosan, az utólagos és egyéb felhasználásra vonatkozó jogokat.  

Tilos tehát a szoftvertermék egészét vagy elemeit a Kiadó írásos engedélye nélkül továbbadni, 

sokszorosítani, a vásárláskor kapott formátumokon kívül más formában tárolni, reprodukálni. 

Tilos továbbá a szoftver belső felépítését elemezni, visszafejteni, a termék vásárlásakor 

engedélyezett módokon kívül telepítését elvégezni. A szoftverterméket az általános szerzői 

jogok védik a hazai és nemzetközi piaci forgalomban. Aki (magánszemély vagy szervezet) a 

fenti rendelkezések ellen vét, az a mindenkori érvényes jogszabályoknak megfelelően törvényi 

felelősségre vonható, ellene büntetőeljárás kezdeményezhető! 

Jelen Felhasználói Kézikönyvben előforduló adatok, példák kitaláltak, hacsak ennek 

ellenkezőjére kifejezett utalás nem történik. A Kézikönyvben szereplő információk külön 

értesítés nélkül változhatnak. A Kiadó garantálja, hogy a termék alapvetően az e 

dokumentációban foglaltak szerint fog működni.  

Mindennemű valós vagy vélelmezett garancia érvényesítése a licencszerződésben foglalt 

feltételek szerint lehetséges. A Kiadó nem vállal felelősséget a program által indirekt módon 

okozott hibákért, anyagi vagy morális veszteségért, üzleti haszon elmaradásáért vagy üzleti 

információk elvesztéséért. 

 

Készült a WEBEW Informatikai Kft. megbízásából 

 

Jelen dokumentum a WEBEW Hipa 2018. novemberi verziója alapján készült. 

Budapest, 2018.11.26. 
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1. Általános információk 
Ebben a fejezetben foglaljuk össze a program használatára vonatkozó általános 

információkat. Javasoljuk, hogy a program használata előtt tanulmányozza át ezeket, 

majd a későbbiekben alkalmazza. 

1.1. Általános kezelési útmutató 

 

Legördülő listák használata: a mező jobb oldalán lévő, lefelé mutató nyílra való 

kattintással a lista automatikusan megjelenik, majd a nyílra, vagy üres területre való 

kattintással újból eltűnik. A lista elemeit a kurzort mozgatva kattintással, vagy a 

navigációs billentyűk segítségével választhatjuk majd ki. 

Beviteli mező: Szöveges információk, számsorok rögzítésére szolgál (pl.: árbevétel 

adatok, általános cégadatok). Információ beviteléhez először a mezőbe kattintunk, majd 

ezt követően vihetjük be az adatokat, illetve működik a másolás-beillesztés funkció is 

jobb gombbal, vagy a ctrl+c és ctrl+v billentyű kombinációkkal. 

A kötelezően kitöltendő beviteli mezőket piros keret, illetve felkiáltójel különbözteti 

meg a normál mezőktől. A kötelező mezők kitöltése nélkül nem lehet menteni az adott 

oldalt, űrlapot, adatot. 

Beviteli mezők közötti mozgás: a beviteli mezők között mozoghatunk a következő 

mezőbe történő kattintással, illetve lefelé a Tab billentyűvel, felfelé pedig a Tab+Shift 

kombinációval is. 

Menük és nyomógombok használata: azon menüpontoknál, melyeknél a felirat 

mellett lefelé mutató nyíl található, a kurzorral a feliratra állva az almenü lista 

automatikusan megjelenik, majd kattintásra vagy a kurzort a feliratról elmozdítva újból 

eltűnik. A nyíl nélküli menüpontok és az almenük oldalai az adott (al)menü feliratra 

történő kattintással érhetők el. A nyomógombok funkciói a kurzorral a nyomógombra 

állva, kattintással működnek. 

Jelölőnégyzetek: Opcionális lehetőségek alkalmazása válik lehetővé a bejelölésükkel, 

amely a négyzetbe való kattintással történik. 

Szűrés (listázási elvek): a programban a listázás, kigyűjtés (pl.: egy adott cégcsoport 

cégei) szűrőfeltételek alkalmazásával történik. A Felhasználó egy beviteli mezőben 

meghatározza, hogy milyen tartalmú listát szeretne, mire kéri a gyűjtést. Például cégre, 

cégcsoportra, egy adott bevallási időszakra stb. Ha több szűrőfeltételre kérjük a 

gyűjtést, a program logikai ÉS-kapcsolatot képez közöttük, tehát azt vizsgálja, melyek 

azok az adatok, amelyek mindegyik szűrőfeltételnek eleget tesznek. 
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2. Felhasználók kezelése 

2.1. Felhasználók felvitele, szerkesztése 

Az Adminisztráció\Felhasználók menüpont alatt van lehetőség új felhasználó felvitelére 

szerkesztésére, természetesen csak akkor, ha a jogosultság ezt megengedi. 

Az adatok értelemszerű megadása, illetve a jogosultságot meghatározó szerepkör 

kiválasztása után a mentés gombra kattintva rögzíthetjük az adatokat. 

Az aktív jelölés eltávolításával tudjuk a jogosultsággal már nem rendelkező kollégák 

hozzáférését megszüntetni. 

A szerkesztés menüben ugyanezen adatok módosíthatók. 

 

 

 

2.2. Jogosultságok kezelése 

Az egyes szerepkörökhöz tartozó jogosultságok állíthatóak itt be.  

A USER alapbeállításként cég, cégcsoport és HIPA adatokat vihet fel, módosíthat, de nem 

jogosult a bevallás véglegesítésére, lezárására és a felhasználókat sem kezelheti. 

A MANAGER alapbeállításként a USER jogokkal rendelkezik, emellett pedig jogosult a bevallás 

véglegesítésére, lezárására. 

Az ADMIN alapbeállításként a MANAGER jogokkal rendelkezik, valamint jogosult a 

felhasználók adminisztrációjára.  
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3. Törzsadatok 

3.1. Cégek 

Új cégek felvitele, illetve a cégek adatainak a módosítása lehetséges ebben a menüpontban. 

Az egyes mezők adattartalma alapvetően megegyezik az ÁNYK rendszer társaságokra 

vonatkozó törzsadataival, azok tartalmával. 

Ezért az alábbiakban csak az iparűzési adó és a WebewHipa működése szempontjából fontos 

mezők tartalmát ismertetjük: 

▪ A céges alapadatoknál kell megadni a vállalkozás típusát. Ez egyrészt a helyi adó 

törvény iparűzési adóalap megosztására vonatkozó Mellékletének megfelelő 

megosztás miatt, másrészt pedig a speciális árbevétel meghatározás miatt fontos. 

Egyetemes szolgáltató, 

villamosenergia vagy 

földgázkereskedő 

A villamos energiáról szóló törvény szerinti egyetemes szolgáltató, 

villamosenergia-kereskedő továbbá a földgázellátásról szóló törvény szerinti 

egyetemes szolgáltató és földgázkereskedő, aki az iparűzési adóalapját a Melléklet 

2.2.a. pontja szerint osztja meg az önkormányzatok között. 

Villamos energia elosztó 

és földgázelosztó hálózati 

engedélyese 

A villamos energiáról szóló törvény szerinti villamos energia elosztó hálózati 

engedélyese, továbbá a földgázellátásról szóló törvény szerinti földgázelosztói 

engedélyes, aki az iparűzési adóalapját a Melléklet 2.2.b. pontja szerint osztja meg 

az önkormányzatok között. 

Építőipari tevékenységet 

folytató vállalkozó 

A program jelen pillanatban nem kezeli az építőipari tevékenységet folytató 

vállalkozóra vonatkozó, különleges – választáson alapuló – adóalap megosztási 

módszert. 

Vezeték nélküli távközlési 

tevékenységet végző 

vállalkozó 

A Htv 52. §. 31. ba) pontja szerinti azon távközlési tevékenységet végző vállalkozó, 

akinek az adóévben a számviteli törvény szerinti nettó árbevétele legalább 75%-

ban vezeték nélküli távközlési tevékenységből [TEÁOR ’08 61.2] származik, és aki 

ez alapján a adóalapját a Melléklet 2.4.1. pontja szerint osztja meg az 

önkormányzatok között. 

Vezetékes távközlési 

tevékenységet végző 

vállalkozó 

A Htv 52. §. 31. bb) pontja szerinti azon távközlési tevékenységet végző vállalkozó, 

akinek az adóévben a számviteli törvény szerinti nettó árbevételének kevesebb 

mint 75%-a származik vezeték nélküli távközlési tevékenységből [TEÁOR ’08 61.2], 

és aki ez alapján a adóalapját a Melléklet 2.4.2. pontja szerint osztja meg az 

önkormányzatok között. 

Hitelintézet, pénzügyi 

vállalkozás 

A hitelintézeti törvény szerint ilyennek minősülő vállalkozások, akik a Htv 52. §. 22. 

b) pontja szerint állapítják meg az iparűzési adó szerinti árbevételüket. 

Biztosító 
A biztosítási törvény szerint ilyennek minősülő vállalkozások, akik a Htv 52. §. 22. 

c) pontja szerint állapítják meg az iparűzési adó szerinti árbevételüket. 

Befektetési vállalkozás 

A befektetési vállalkozásokról szóló törvény szerint ilyennek minősülő 

vállalkozások, akik a Htv 52. §. 22. d) pontja szerint állapítják meg az iparűzési adó 

szerinti árbevételüket. 

Máshova nem sorolt 

tevékenységet végző 

vállalkozás 

Minden más, a fentiek egyikébe sem tartozó vállalkozás. 

 

▪ Az Önkormányzati adatok menüpontban lehet felvenni azon önkormányzatokat, ahol 

az adóalany állandó jellegű iparűzési adóköteles tevékenységet végez, azaz ahol a Htv. 

törvény szerinti telephellyel rendelkezik. 

Az Önkormányzat beviteli mezőben állva kell elkezdeni begépelni a település nevét, és 

a program felkínálja a találatokat. A kiválasztott önkormányzatot a  
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gombal lehet felvinni a céghez, és a korábban rögzítetteket is itt lehet törölni: 

. 

 

A felvitelre és a törlésre is általános szabály, hogy először zárja le az adott adóévi 

HIPA bevallást a  gombbal (minimum MANAGER jogosultság 

szükséges hozzá!), majd az aktuális adóévben megszűnt, illetve létrejött 

önkormányzatokat csak ezt követően törölje vagy vigye fel az adott céghez. 

 

 

A program a Magyar Államkincstár HAKKA adatbázisa alapján cc. 2850 olyan önkormányzatot 

tartalmaz, amely bevezette az iparűzési adót. Abban az esetben, ha a társaság olyan 

önkormányzat területén működik, amely nincs rögzítve a rendszerben (pl.: külföldi városok), 

ezen településeket az Önkormányzatok pont alatt lehet rögzíteni (lásd 3.3. pont). 

Nagy számosságú önkormányzat esetén lehetőség van arra, hogy azon önkormányzatokat, ahol 

a cég iparűzési adó szerinti telephellyel rendelkezik ne egyesével, kézzel vigyék fel, hanem egy excel 

táblából feltöltéssel. 
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• Szintén a céges alapadatoknál kell megadni, hogy a vállalkozás milyen kerekítést kíván 

használni az iparűzési adó bevallás vonatkozásában. A kerekítéssel kapcsolatban – bár 

megítélésünk szerint a vonatkozó adótörvények ezt pontosan szabályozzák – 

különböző értelmezések vannak „használatban” és az önkormányzatokon belül sem 

egységes ez a gyakorlat. Ezért minden felhasználó beállíthatja, hogy az adott cég 

vonatkozásában a bevallandó kötelezettség vonatkozásában nem alkalmaz kerekítést, 

vagy 100 forintra kerekíti a számított értéket a program vagy 1000 Ft-ra kerekíti az 

értéket a program. Természetesen ez kerül át az XML file-ba és így az ÁNYK rendszerbe 

is. 

 

 

 

3.2. Cégcsoportok 

Ez a funkció kizárólag az iparűzési adó szempontjából kapcsolt vállalkozásnak minősülő cégek 

megadására szolgál. Az egy cégcsoport alatt felvitt cégeket a program Htv. szerinti kapcsolt 

vállalkozásnak tekinti, és ha a feltételek fennállnak, akkor erre tekintettel végzi el a 

számításokat. Mivel a kapcsolt vállalkozások egyes adatainak összeszámításával kapcsolatos 

szabály 2017.01.01-jével lényegesen leszűkült, így ezen funkció alapvetően 2016-os adóévig 
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bezárólag alkalmazandó, ezt követően már csak nagyon ritka és különleges – a Htv 39. §. (10) 

bekezdésében meghatározott – esetekben használandó. 

 

A cégcsoport neve szabadon, tetszőleges módon adható meg. Majd a legördülő menüből 

kiválasztható az a cég, amelyik még nem tartozik egy másik cégcsoporthoz. Felvenni az adott 

céget a  gombbal lehet, és az gombbal lehet a cégcsoportból egy 

adott céget kivenni. 

3.3. Önkormányzatok 

Ezen menüpont tartalmazza a program adatbázisában szereplő önkormányzatokat. Az 

önkormányzatok listája a Magyar Államkincstár HAKKA adatbázisa alapján készült, és így cc. 

2850 olyan önkormányzatot tartalmaz, amely bevezette az iparűzési adót.  

3.3.1. Önkormányzati adatok feltöltése 

Az önkormányzati adatokat egy erre szolgáló, és a szoftverhez rendelkezésre bocsátott, .xls(x) 

formátumú, Microsoft Excel adattáblázatból kell betölteni az  gomb segítségével. 

A feltöltéshez előszőr meg kell adni, hogy melyik évre vonatkozó (pl: 2016, 2017) adatokat tölti 

fel a felhasználó, és ezt követően kell megadni a rendelkezésre bocsátott önkormányzati Excel 

file elérési útvonalát. 

A feltöltés során hibaüzenetet kaphatunk amiatt, mert a Hakka adatbázisban egyes 

önkormányzatok nem megfelelően adták meg az iparűzési adó adataikat az Államkincstár felé. 

Ebben az esetben a program kigyűjti ezeket a hibás adattartalmú önkormányzatokat egy 

hibalistára, és ezen településeknél kézzel kell javítani a hibát. 

A Hakka adatbázisban az önkormányzatok által megadott iparűzési adó befizetésére szolgáló 

bankszámla számot is feltölti a rendszer. Felhívjuk a figyelmet arra, hogy tapasztalataink szerint sajnos 

sok esetben az önkormányzatok hibás bankszámla számot adnak meg a Hakka adatbázisban. Ezért 

nyomatékosan javasoljuk a bankszámla számok ellenőrzését. Azok megfelelőségéért felelősséget nem 

tudunk vállalni. 

Hibás formátum (például 24 vagy 16 számjegynél kevesebb szám) esetén 99999999-99999999-

99999999 bankszámla számot tölt fel a rendszer, ezzel jelzi, hogy formailag nem megfelelő 

számlaszámot érzékelt. 

https://hakka.allamkincstar.gov.hu/
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3.1.2 Önkormányzati adatok kézi felvitele, szerkesztése 

A Hakka adatbázis csak azon belföldi önkormányzatokat tartalmazza, amelyek bevezették az 

iparűzési adót. Ha az adózó olyan önkormányzat illetékességi területén is folytat 

tevékenységet, amely nem vezette be az iparűzési adót, vagy éppen külföldi telephelyeken 
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végez tevékenységet a cég, akkor ezen önkormányzatokat a felhasználónak kell manuálisan 

rögzítenie1. A 3.1.1. pontban leírt hibák vagy más eltérések esetén szintén manuálisan javítható 

az önkormányzati adat. 

 

 

Ha az önkormányzat külföldön található, akkor ezt a magyarországi jelölőnégyzetnél jelölni 

kell, ki kell venni a pipát: . 

Ha az adott belföldi önkormányzat bevezette a helyi adótörvény 40/A. §. (3) bekezdése szerinti 

K+F adókedvezményt, akkor azt is itt lehet jelölni.  

Valamint itt kell megadni a település irányítószámát, irányítószámait is. 

Az ÁNYK megnevezés alatt az önkormányzat hivatalos, az ÁNYK programban használatos 

megnevezését kell érteni, például Abaliget esetében Abaliget Község Önkormányzata. Külföldi 

telephelynél, illetve olyan önkormányzatnál, amelyik nem vezette be az iparűzési adót, ezt nem 

kell kitölteni, mivel ezen esetekben nem kell bevallást készíteni. 

Az önkormányzati adómértékeket évenként kell felvinni, illetve lehet szerkeszteni a megfelelő 

gombokkal.  

                                                           
1 Ez rendkívül fontos, hiszen a telephelyek közötti adóalap megosztás csak ekkor lesz helyes. 
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4. Bevallás készítése és szerkesztése 
Új bevallást rögzíteni, vagy már korábban felvitt bevallást szerkeszteni a Hipa főmenü 

alatt a Hipa bevallások pontban lehet. 

4.1. Új bevallás készítése  

A gombra kattintva lehet megkezdeni az új bevallás rögzítését. 

Első lépésben a készítendő bevallás típusát kell kiválasztani. A kiválasztott bevallás 

fajtájától függően (feltöltési kötelezettség bevallás vagy például éves kötelezettség 

bevallása) különböző adatokat kell megadni. 

Ezen a lapon kell kiválasztani a törzsadatok között már rögzített cégcsoportot és 

céget.  

Abban az esetben, ha ÉÉ-HIPA (például 16HIPA, 17HIPA) típusú bevallást 

választottunk akkor meg kell adni a bevallás típusát. (pl.: éves, záró, előtársasági stb.), 

illetve záró bevallás esetén ki kell választani a záró bevallás jellegét is (Pl.: telephely 

megszűnése, székhely áthelyezése stb.). 

A WEBEWHIPA alapvetően a nagyobb számban/tömegben előállításra kerülő 

bevallások elkészítését támogatja, ezért egy cég esetében egyféle típus választható 

ki, s ehhez egyféle időszak adható meg. Természetesen egy adózó esetében teljesen 

életszerű, hogy például év közben jönnek létre és szűnnek meg telephelyek 

különböző önkormányzatoknál, s ezért a bevallás jellege és a bevallási időszak ezen 

önkormányzatoknál eltér a cégre jellemző alapértéktől. Ezeket az eltéréseket 

egyedileg, az ÁNYK HIPA bevallásba történő adatátadás után egyedileg kell korrigálni 

az ÁNYK rendszerben. [FIGYELEM: Az ÁNYK rendszerbe átadott majd az ÁNYK 

rendszerben módosított bármilyen adat (dátum, összeg), nem kerül vissza a 

WebewHipa rendszerbe!] 

A bevallási időszakot is itt kell megadni, az adózóra vonatkozóan, a Hipa törvény 

szabályainak megfelelően. A dátumadatot kézzel is beírhatjuk (ÉÉÉÉ.HH.NN 

formátumban), vagy kiválaszthatjuk a naptárból is. Ahogy az előző bekezdésben is 
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szerepel, természetesen ez a dátumérték a cégre jellemző alapérték, s egyes 

önkormányzatok esetében (pl: új telephely nyitása vagy telephely megszűntetése 

esetét) ezeket a dátum adatokat az adatexportot követően az ÁNYK HIPA bevallásban 

módosítani kell. 

 

 

 

Abban az esetben, ha feltöltési kötelezettség bevallást választottunk, akkor a cég 

kiválasztását követően meg kell adni, hogy hány százalékos mértékben szeretné az 

adózó a feltöltési kötelezettségét teljesíteni. Itt – a jogi szabályozásra tekintettel – 

90-100 % közötti érték adható meg.  

Bevallási időszakot itt nem kell megadni.  

 

4.1.1. Hipa bevallás elkészítéséhez kapcsolódó összegadatok 

A fenti adatok megadása után a  gombbal lehet felvenni az új 

bevallást a rendszerbe. (Figyelem!!! ez a gomb nem menti a bevitt adatokat! Azt a 

 gombbal lehet megtenni.) A +Hipa hozzáadása gomb hatására a 

cég neve bekerül a bevallási listába (balra lent), és megjelennek az iparűzési 

adóbevalláshoz szükséges adatok rögzítését lehetővé tevő ablakok is. Azt, hogy 

milyen adatok jelennek meg itt, az határozza meg, hogy az adott cég törzsadatai 

között a vállalkozási típusnál mit határoztunk meg. Ez kihatással van az árbevétel 

adatokra és az önkormányzati adóalap felosztási adatokra egyaránt. 
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Az Árbevétel, az ELABÉ stb. adatokat a Htv. törvény és a megfelelő ÉÉHIPA (pl.: 

16HIPA; 17HIPA) bevallás alapján kell megadni. Ha a kurzorral a mezőnévre állunk, 

akkor a program megjeleníti a részletesebb leírást. 

 

Az Általános adatok alatt található mezőkbe a cégszintű adatokat (anyagköltség, 

alvállalkozói teljesítések értéke stb.) kell megadni. 

Az Önkormányzati adatoknál kell megadni azokat az adatokat, amelyek alapján az 

önkormányzati szintű adóalap és adókötelezettség meghatározásra kerül. 

Az önkormányzatokkal kapcsolatos nagyobb tömegű adatok megadása azonban 

nem csak kézzel történhet, hanem a program képes meghatározott szerkezetű excel 

file-ból adatokat importálni, s ezáltal a bevalláskészítési munkát rendkívül gyorssá, 

hatékonnyá tenni. A szükséges adattartalmat leíró excel file-kat a programhoz 

biztosítjuk, illetve letölthető a www.webinf.hu oldalról is. 

Az Önkormányzati fülön a Feltöltés gombra kattintva meg kell adni az önkormányzati 

adóalap megosztáshoz szükséges adatokat tartalmazó excel tábla elérési útvonalát. 

http://www.webinf.hu/
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Ami az A7-es Excel fájlt illeti, a szükségesek adatok megadása után, legyünk 

figyelemmel az utolsó oszlopra, azaz a "Módosított" oszlop kitöltésére, ugyanis 

ennek hiánya eltérést okozhat a számításban, mivel ilyenkor a program a felülírhatja 

mentéskor az előlegrészleteket az általa számított értékekkel. Így nagyon fontos, 

hogy a „Módosított” mező értéke vagy Igen vagy Nem lehet!  

Amennyiben a „Módosított” mező értéke Igen, abban az esetben a program az 

általunk megadott adatokkal, értékekkel számol. Amennyiben a „Módosított” mező 

értéke Nem, ebben az esetben, a program az előzmény adatokkal, értékekkel számol, 

azaz a beküldhető státuszú bevallás adataival, értékeivel. 

A feltöltést követően megjelennek az Önkormányzatok nevei és a felosztáshoz 

szükséges adatok. A lenti ábrán egy személyi jellegű ráfordítás és eszközérték 

arányos megosztás adatait láthatók: 
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Amennyiben az excel import során olyan önkormányzati adatokat szeretnék 

importálni, amely önkormányzat nincs a céghez rendelve (lásd 3.1. Cég törzsadat 

felvitel) akkor a program hibaüzenetet küld. Ilyenkor a hiányzó önkormányzatot, 

önkormányzatokat fel kell vinni a céghez s ezt követően az importálást újra el kell 

végezni. Az újabb importálás után is a bevallási adatokat ismét menteni kell, előszőr 

a  gombot kell használni utána pedig  a  gombot! 

Abban az esetben ha a WebewHipa rendszer újonnan kezdi használni az adózó és 

így nincs korábbi év adata tárolva, akkor az előleg adatok megfelelő kalkulációjához 

a feltöltő excel file-ban (vagy önkormányzatonként manuálisan) meg kell adni „az 

adóév harmadik hónapjának 15. napján esedékes (bevallott) előleg összegét”. Azaz 

például a 17HIPA bevallás és naptári évvel megegyező üzleti éves adózó esetén meg 

kell adni önkormányzatonként a 2017.03.15-n esedékes előleg összegét.  

Abban az esetben ha a WebewHipa-t már a korábbi évben (években) is használta a 

felhasználó, akkor ezt az adatot nem szükséges ismételten megadni, a program 

átveszi a megfelelő korábbi adóévből. Az adatátvételre csak akkor kerül sor, ha a 

program megtalálja ugyanazon adózó előző évi, lezárt (Beküldhető státuszú) 

bevallásait a WebewHipa rendszerben. Ha nincs lezárt státuszú bevallás, vagy nincs 

ugyanolyan adószámú adózó előző éves bevallása a rendszerben, akkor nem történik 

adatátvétel a rendszeren belül. Ekkor a feltöltő excel file-ban (vagy 

önkormányzatonként manuálisan) meg kell adni ezt az adatot.  

Figyelem! Abban az esetben ha az előleg adatok utólagosan megváltoztak ahhoz 

képest, mint ami a WebewHipa-ban rögzítve lett, és ezen változások nem kerültek 

átvezetésre módosításra a WebewHipa-ban, akkor az adatátvétel is ezt a hibás, nem 

aktualizált adatot fogja átenni, s a számítások is ez alapján készülnek. 
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Természetesen lehetőség van az átvett adat módosítására, akár manuálisan, akár a 

betöltő excel file segítségével betöltött adatokkal. 

Az Önkormányzati adatokat követően az Egyéb adatokat kell rögzíteni. Ezek részben 

céges szintű adóalap módosító tételek (transzferár miatti korrekció, IFRS áttérési 

különbözet, foglalkoztatással összefüggőadóalap korrekció etc.) részben pedig 

adókedvezmény számítás alapjául szolgáló adatok. Az adókedvezmény adatokat is 

cégszinten kell megadni, s ebből a törvény felosztási szabályainak megfelelően a 

program számolja ki és adja meg önkormányzatonként a megfelelő érték adatokat. 

4.1.2. Hipa bevallás elkészítéséhez kapcsolódó dátumadatok 

Ahogyan a 4.1. pontban már volt róla szó, az ÉÉHIPA típusú bevallásoknál a 

felhasználónak kell megadni a bevallási időszak kezdetét és vége időadatokat. Ez a 

cégre vonatkozó, alapértelmezett dátumadat. Abban az esetben, ha egyes 

önkormányzatok esetében év közben keletkezett az adókötelezettség, akkor ezt az 

cégre jellemző alapértelmezett bevallási időszak adattól eltérő, egyedi dátumadatot 

a bevallások ÁNYK rendszerbe történő átimportálását követően, az ÁNYK 

rendszerben kell javítani. [Például a cég naptári évvel megegyező üzleti évvel 

rendelkezik, 2017-es teljes üzleti éve így 2017.01.01.-től 2017.12.31.-ig tart. Így ezt 

fogja beírni a bevallási időszak kezdetét és vége dátumhoz. Azonban például Barcs 

önkormányzatnál 2017.04.12.-in kezdte meg az iparűzési adóköteles tevékenységet. 

Ekkor az ÁNYK rendszerben Barcs önkormányzathoz tartozó 17HIPA bevallásban a 

bevallás kezdete dátumot javítani kell 2017.04.12.-ra.] 

Az ÉÉHIPA típusú bevallások esetén meg kell adni önkormányzatonként az 

előlegfizetési időszakot (-tól -ig). Ennek megadása történhet természetesen kézzel is 

a megfelelő önkormányzatot a legördülő listából kiválasztva, majd az adatkat kézzel 

megadva, de alapvetően a leghatékonyabb módja, hogy ezen adatokat a betöltő 

excel file-ból töltjük be. Az excel-ben lehetőség van, hogy a megfelelő dátumértéket 

gyorsan átmásoljuk az előlegfizetési időszak (-tól -ig) oszlopok akár több száz, több 

ezer cellájába, majd ezt követően ezt az adatot is egy gombnyomással importálni 

tudjuk a WEBEWHIPA rendszerbe az excel-ből. 

4.1.3. Hipa bevallással kapcsolatos számítások, bevallás készítése 

Az adott cég vagy a cégcsoporthoz tartozó összes cég összes adatának rögzítése és 

mentése után van lehetőség a bevallás elkészítésre. 

Ha bármely adatot rögzítése után módosít, vagy új adatot vesz fel, mindig használni 

kell a  gombot, mert ez nem csak menti az adatokat, hanem elvégzi 

a szükséges belső számításokat is. Mivel az egyes kapcsolt vállalkozásoknál rögzített 

adatok – a törvényi rendelkezések alapján - befolyásolhatják a többi kapcsolt 

vállalkozás pénzügyi adatát, adókötelezettségének alakulását, ezért is fontos a 
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 gomb használata, hogy ezeket a cégcsoport szintű kalkulációkat 

– ha szükséges – is elvégezze a program2. 

A szoftver – a Htv törvénnyel összhangban – az összeszámítási szabály 

vonatkozásában ellenőrzi, hogy a kapcsolt vállalkozások esetében egy adott 

vállalkozásnál az eladott áruk beszerzési értékének és a közvetített szolgáltatás 

értékének együttes összege az adóalany nettó árbevételének 50%-át 

meghaladja-e. Amennyiben igen, akkor a program ezen kapcsolt vállalkozások 

adatait összeszámolja a levonható ELABÉ és közvetített szolgáltatás értékének a 

meghatározása során. Amennyiben nem haladja meg, akkor a vállalkozás adatait 

önmagában kezeli a program, és ennek megfelelően számolja ki az 

adókötelezettséget függetlenül attól, hogy az adott cég egy vagy több vállalkozással 

kapcsolt jogviszonyban áll-e vagy sem. 

Ennek a vizsgálatnak az eredményét jeleníti meg a program az Összesítendő 

oszlopban. Az igen érték összesítendő céget, a nem érték önállóan kezelendő céget 

jelöl. 

 
 

 

A program, összhangban a helyi adótörvény 39. §. (8) bekezdésében foglaltakkal, a 

39. §. szerinti számításokat - a kerekítés általános szabályai alapulvételével - 

tizedestörtben kifejezve, hat tizedesjegy pontossággal végzi el: 

- az adott sávba jutó árbevétel csökkentő összegek kiszámítása (az összes nettó 

árbevétel csökkentő összegnek és az adott sávba jutó nettó árbevétel összes 

nettó árbevételben képviselt arányának szorzata) 

- a kapcsolt vállalkozások megfelelő adatainak összeszámítása és visszaosztása (az 

egyes adóalanyok adóalapja a csoportszintű adóalapnak az adóalany nettó 

                                                           
2 2017-es adóévtől kezdve ez a cégcsoport összeszámítási szabály alkalmazási köre lényegesen leszűkül, erre 
a program használatakor figyelemmel kell lenni. Az egyébként kapcsolt vállalkozásnak minősülő, de a Htv. 
szerint az összeszámítási kötelezettség alá nem eső cégek nem lehetnek egy cégcsoportban! 
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árbevételének a kapcsolt vállalkozások összes nettó árbevételében képviselt 

arányának szorzata) 

- az egyes önkormányzatokra jutó adóalap hányad meghatározása 

- az egyes önkormányzatoknál érvényesíthető adókedvezmények meghatározása 

4.1.4. Feltöltési kötelezettség bevallással kapcsolatos sajátosságok 

A feltöltési kötelezettség bevallás (2017-ben a 17HIPAEK) alapvetően a normál 

bevallással azonos módon működik és azonos adatokat igényel. Ugyanúgy meg kell 

adni, fel kell tölteni az éves kötelezettség kiszámításához, az önkormányzatok közötti 

adóalap megosztáshoz szükséges adatokat (árbevétel, ELABÉ, stb.). S természetesen 

meg kell adni az adott adóévre vonatkozó I. és II. előlegkötelezettség összegét is 

önkormányzatonként. Természetesen amennyiben a szoftvert a cég már az előző 

adóévben is használta és így megtalálhatóak a programban a megfelelő adóelőleg 

adatok, akkor azt a program átveszi az előző bevallásból. Ha nem talál azonos 

adószámmal rendelkező, a Véglegesítés funkcióval lezárt bevallást a céghez, akkor 

nem veszi át az előleg adatokat, s azt be kell tölteni az egyéb önkormányzati 

adatokkal együtt.  

 

Ez alapján a szoftver kiszámolja az éves kötelezettséget, majd az 

önkormányzatonkénti éves kötelezettség adatok, a 4.1. pontban megadott feltöltési 

kötelezettség mértéke (90-100 % közötti érték) és az előlegadatok alapján – a 

bevallás mentése gomb hatására – kiszámolja és tárolja a feltöltési kötelezettség 

mértékét önkormányzatonként. 

4.2. Bevallások szerkesztése 

Korábban rögzített bevallási adatokat mind addig szerkeszthetjük, módosíthatjuk 

amíg az adott bevallás csomagot (adott cég/cégcsoport egy adóévre vonatkozó 

adóbevallásai) az arra jogosult felhasználó (lásd 2.2. Jogosultságok kezelése) nem 

véglegesítette. A                 után a bevallások már nem módosíthatók, nem 

szerkeszthetők. A szerkeszthető bevallások állapotjelzője a „Szerkeszthető”. 



 

WebewHipa© Felhasználói kézikönyv V.2.2 

19 

A szerkeszteni kívánt bevallást a Hipa bevallások menüpont alatt érhetjük el. Itt 

szűrhetjük a már rögzített bevallások különböző szempontok szerint [cég, 

cégcsoport, bevallási jelleg, időszak, állapot]. A szerkeszteni kíván bevallásra kattintva 

a szerkesztés gombbal tudunk belépni a bevallásba. 

 

Ha itt az adott cégre kattintunk megjelennek a korábban rögzített és mentett adatok. 

Az adatokat módosíthatjuk átírhatjuk, törölhetjük, a korábban felvitt értéket 

nullázhatjuk, az önkormányzati adatokat újra importálhatjuk stb. Lényeges, hogy a 

módosítások után mentsük azokat. Előszőr a +Hipa hozzáadása majd a Bevallás 

mentése gombok megnyomásával. Ezen gombok hatására a rendszer jelzi ha a 

mentést elvégezte és kurzor alapértelmezési helyére ugrik. Ha ezután után ismét a 

cégnévre kattintunk már a módosított adatok jelennek meg az adott cég alatt. 

4.3. Bevallások véglegesítése 

Korábban rögzített bevallási adatokat mind addig szerkeszthetjük, módosíthatjuk 

amíg az adott bevallás csomagot (adott cég/cégcsoport egy adóévre vonatkozó 

adóbevallásai) az arra jogosult felhasználó (lásd 2.2. Jogosultságok kezelése) nem 

véglegesítette. A                 után a bevallások már nem módosíthatók, nem 

szerkeszthetők. Ilyenkor a bevallás már nem módosítható, nem szerkeszthető s nem 

generálható belőle már ÁNYK bevallás. Ezért a Véglegesítés gombot csak azután 

szabad használni, miután az adott bevallási csomag összes bevallás beküldésre 

került az ÁNYK rendszeren keresztül és nem történt olyan esemény, ami miatt 

az adatokat módosítani kell. 
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A Véglegesítés funkció csak akkor működik, ha az adott cégcsoport összes cégéhez 

rögzítettük az összes szükséges információt. Ha egy cégcsoport egyik tagjához nem 

lett rögzítve az összes szükséges adat, akkor a cégcsoport többi tagjának sem zárható 

le a rendszerbe a bevallása. Ha egy cég nincs cégcsoporthoz hozzárendelve, akkor 

természetesen csak az ő adatait vizsgálja a rendszer, s ez alapján véglegesíti, zárja le 

az adott cég bevallásait a WebewHipa szoftver. 

Csak akkor érdemes a véglegesítés funkciót használni, amikor már meggyőződött az 

adózó arról, hogy az önkormányzati adóhatóságok elfogadták, feldolgozták a 

bevallást és azzal kapcsolatban kifogást nem emeltek. Ha az adóhatóság például 

kerekítési hiba miatt módosította a kalkulált előleg összegét3, akkor ennek 

megfelelően javasolt, hogy a változtatások a WebewHipa-ban is kerüljenek 

átvezetésre. 

A Véglegesítés funkció fontos, mivel későbbi számítások, adatátvételek is 

függenek tőle, így használata – a módosítás védelmen túl is – nagyon fontos. 

4.4. Bevallások átadása ÁNYK rendszerbe 

Az előzők szerint elkészített és mentett bevallásokat az ÁNYK rendszerbe, a HIPA 

típusú bevallásba  funkció segítségével lehet 

átadni.  

Ezen gomb hatására a program legenerálja a HIPA bevallás xml file-ait, amelyeket az 

ÁNYK rendszer Szerviz\Egyedi importálás vagy Szerviz\Csoportos importálás 

segítségével tudunk az ÁNYK rendszerbe betölteni. Figyelem! Az ÁNYK rendszerbe 

átvett bevalláson, az ÁNYK rendszerben, rendszerrel elvégzett bármilyen 

módosítás automatikusan nem kerül vissza a WebewHipa rendszerbe, az 

kizárólag az ÁNYK rendszer mappáiban tárolódik! 

Annak érdekében, hogy az egyes önkormányzati bevallások könnyebben 

azonosíthatók, kereshetők legyenek, a bevallások csoportos importálása során a 

                                                           
3 Tapasztalataink szerint az önkormányzati rendszerek számítási algoritmusai némileg eltérnek egymástól, s 
ez adott esetben kisebb eltéréseket jelenthet. 
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WebewHipa szoftver átadja az önkormányzat nevét az ÁNYK Megjegyzés mezőjébe. 

Így szükség esetén akár a szűrési feltételek megadásával akár manuálisan meg tudjuk 

keresni a kívánt önkormányzat bevallását. 

 

Az importálás mellett lehetőség van az egyedileg az XML file-ok megnyitására, 

nézegetésére illetve szerkesztésére az ÁNYK rendszerben, az Adatok\XML Állomány 

megnyitása szerkesztésre illetve Adatok\XML Állomány megnyitása megtekintésre 

menüpontok segítségével. 

A WebewHipa program mindig azon bevallásnak megfelelő XML-t generál, amilyen 

bevallást az elején kiválasztottunk (lásd 4.1. pont). 

 

5. Lekérdezések (Riportok) 
A már rögzített önkormányzati, illetve bevallási adatok lekérdezésére szolgáló 

menüpont négy alapvető lekérdezési lehetőséggel. 

A riportokban azon cég (cégcsoport) adott évi bevallása kérdezhető le, amelyiket 

kattintással kiválasztunk (kék sávval jelöli a program). 

Természetesen a cégek, cégcsoportok, bevallásai között a szűrési funkció 

segítségével is kereshetünk. 

A riportok Microsoft Excel xls formátumban készülnek el, így azzal a felhasználó 

további igényeinek megfelelő műveletek, összegzések, szűrések stb. végezhetők. 
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Az Önkormányzati adatok riport az adott cég (cégcsoport), adott időszakra 

elkészített bevallásai esetén mutatja, hogy mely önkormányzatokhoz készült 

bevallás, és az önkormányzatok iparűzési adó szempontjából legfontosabb 

törzsadatait is megjeleníti a kimutatás. 

A Bevallási adatok riport az adott cég adott időszakra elkészített bevallásainak 

legfontosabb adatait mutatja meg egy táblázatban4 összegezve. 

Az Adóalap megosztási adatok riport az adott cég (cégcsoport), adott időszakra 

elkészített bevallásai esetén az adóalap önkormányzatok közötti felosztásával 

kapcsolatos lényeges adatokat tartalmazza egy táblázatban összegezve.  

Az Előleg adatok az I. és II. előlegrészlet összegét és esedékességét tartalmazza, 

amely akár banki utalási file előállításához is felhasználható kiindulásként. 

A program használatával kapcsolatban az alábbi elérhetőségeken kaphatnak további 

segítséget, tájékoztatást: 

WEBEW Informatikai Kft., +36 1 272 7884 

info@webinf.hu 

                                                           
4 Cégcsoport esetében minden riportban annyi lap (sheet) készül a file-on belül, ahány olyan céget 

tartalmaz a cégcsoport amelyre iparűzési adóbevallást készítettünk a programban. 

mailto:info@webinf.hu

