KITÖLTEsI

ÚrmurerÓ A BEIELENTKEZEs, vÁrtozÁsrElrrpNrEs
NYOMTArVÁNYHOZ

nENyúJrÁsÁne rörErpzETTEK röRE
Ezt

a

nyomtatványt azoknak az adőzőknak kell benyújtaniuk,
akik/amelyek:

a) idegenforgalmi adó beszedésére kötelezetté válnak,
b) az idegenforgalmi adó beszedésére kötelezettként adataikb anváltozáskövetkezik

be,

c) az idegenforgalmi adó beszedésére vonatkozó kötelezettségük megszűnt,
d) az iParűzési adó alanYává válnak a településen települé"sen ipaiűzésiadó-köteles
[a

tevékenységetkezdenek meg, azaz a
telePÜlésen székhelYet, telePhelYet létesítenek,uugy rn"gteuO sréi.hely,
telephely eseté., u" ,;.rt o.,,' ányzat az iparűzési adőt
első ízben (ismételten) vezeti be],
e) az iParűzési adó alanyaként korábban bejelentett adataiban változáskövetkezik
be,
f) az adott telePÜlésen az ÍParűzésiadÓ-kotélezettségemegszűnik (megszűnik az adóalanyság
vagy megs zűnik atelepülésen
a székhely, telephely, illefue adóköteles tevékenyúgl. "

A helYi adókrÓl

'

'
'
'

szŐlŐ 199,0. évi C. törvény (Htv.) alapján idegenforgalmi adó beszedésére
kötelezett:
kereskedelmi szálláshelYeken, a csónakh ázakÉánes ur ta,itOi"lepeken
a szolgáltatásért

esedékes összeggel egyitt az ize_

meltető,
a Szervezett ÜdÜltetésre beutaltaktól a beutalójegy átadása alkalmával
az üdülőt fenntartó szerv,
afizetővendégl?nó szrilláshelyeken fogadott venJég után
1áró ad,ót a szálláshelyi díjjal egpitt a száIlásad,ó,illetőleg

a

közve-

títésre jogosított szerv,
az elŐző három Pont Pont alá nem tartozőbármely ingatlan (építmény,
telek) üdülés céljáratörténő bérbeadása, ingyenes

használatra átadása esetén az ingatlan bérbevwőjét ai gr*rnitaiatóli az
egészbérleti, Írasznrá.lati időre egy összegben az
ingatlan tulajdonosa vagy az ingatlannal rendelkezni jogosult.

Az iParűzési adó

alanYának tekintendők a gazdasági tevékenységet saját nevében és kockázatára
haszonszerzés cé\jábőI,
izletszerűen végző
r eg-yes - vállalkozási tevékenységeívégző - magánszemélyek,
' jogi személyek, ideértve a. felszámolás vagy vé§elszámolás alatt lévő jogi

'

személyeket is,
az egYéb szervezetek, ideértve a felszi,ímolás vigy végelszámolás alati lóvő
egyéb szervezetet is.

A Htv, alaPján

'

'
Az

a

kÖvetkező magánszemélyek minősülnek iparúzésiadóalanynak (vállalkozónak):

A szemé\i jÖvedelemadóről szóló törvény szerinti egyéni vállalkozó, azaz az a magánszemély,
aki az egyénivállalkozói

igazolványa alapján vállalkozasi tevékenységet végez]'azígazolványában feltüntetetivrfllalkozási
tevékei|sége tekintetében, továbbá ettől függetlenül is
a) a kÜlÖn jogszabálY,alaPján egészségügyi és szociális vállalkozásí, egyéni vállalkozőorvosi,
klinikai szakpszichológusi, továbbá magán-állatorvosi vagy gyó gyszerészimagántevéken}seget,
falugondnoki, tanyagondnoki tevékeny_
séget folytató magánszemély,
b) az egYénivállalkozásrÓl szóló törvény hatálybalépés ét megelőző jogszabá.lyok alapján kisiparosnak,
magánkereskedőnek minősülő magánszemélY, valamint a jogi személy Íérrl"gét"rrerzőáéses
.#J.r"rb.r, .i".-.tt.to"-uja.rr".mély,
c). az ŰgYvéd és az egyéni szabadalmi üglvivő, továbbá az egyénllegtevékenykedő
európai közösségi jogász,

d) aközjegyző,
e) a bírósági végrehajtás

A személYi jÖvedelemadő|Ól

ró1 szólő törvény

szerint önálló bírósági végrehajtó,

szóló törvény_szeriníi mezőgazdu.agiőstá-eto,
származő bevétele az adőévbena 600 000 Ft-ot meghala{a.

adőalanyt azon telepÜléseken terheli állandó_jelle§ú iparűzesi tevékenység
utáni adókötelezettség, így bejelentkezési
találhÚ. Ászekhelyés atelephelyazonosításakapcsán a Htv. rendelkezéseiből

kÖtelezettség, ahol székhelYe, illetőlegtelephelye

kell kiindulni.

A NYOMTATVÁNY EGYES SORAI
I.

retteve, hogy azőstermelői tevékenységből

A BEJELENTES IELLEGE

A nyomtatvány e8yes (1-2.) pontjaiban

a bejelentés

jellegét kell megjelölni.

1.IDEGENFORGALMI ADÓ BESZEDESERE
kötelezett vállalkozás által tett:

rÖttrtZEtT

melletti négyzetek egyikébe X-et kell tenni, a beszedésre

a) bejelentkezésvagy

b) változásbejelentés vagy

c) tevékenységmegszűnés, megszüntetés bejelentése esetén.

2.

HELYI PARÚZESI ADÓ melletti négyzetek egyikébe X-et kell tenni, az állandó vagy ideiglenes jelleggel iparűzési

tevékenysége t végző vállalkozás által tett:

.
.
.

bejelentkezésvagy

változásbejelentés vagy
tevékenységmegszűnés, megszüntetés bejelentése esetén.
A vállalkozó állandó jellegűiparűzésitevékenységetvégez az önkormányzatLlletékességi területén, ha ott székhellyel, telephellyel
rendelkezik, függetlenüI attól, hogy tevékenységétrészben vagy egészben székhe$n (telephelffn) kívül folytatja.
Ideiglenes jellegű az iparűzési tevékenység, ha az önkormányzat illetékességiterületén az otí székhellyel, telephellyel nem
rendelkező váIlalkozó
' a) építőiparitevékenységet fol1,tat, illetőleg természeti erőforrást tár fel vagy kutat, feltéve, hogy a folyamatosan vagy megszakításokkal végzett tevékenységidőtartama adóéven belül a 30 napot meghaladja, de nem éri el a 181 napot,
' b) bármely - az e|őző pontba nem sorolható - tevékenységetvégez,ha annak folytatásából közvetlenüI bevételre tesz szert,
feltéve, hogy egyetlen önkormányzat illetékességi területén sem rendelkezik székhellyel, telephellyel.

Változásbejelentés (I. 1. és/vagy 2. sorának második oszlophoz tartoző négyzetben való jelölés) e§etén - a III. 1-4. sorain
túlmenően - c§ak azt a sort kell kitölteni, amelyikben változás következett be a korábban bejelentett adatokhoz képest!
A XtI. sorban a nyomtatványt alá kell írni
Ha az adókötelezettség megszűnését jelentik be, akkor ezt a ténlt a I. sor megfelelő négyzetébetettx-szel kell jelölni! Ekkor
- ha adatváltozás nem következett be - a III. 1*4. sorait és a IV. sor érintett pontjait kell kitölteni, valamint a XII. sorban a
nyomtatványt alá kell írni!
II. HELYI IPARÚZESI

ADÓELőLEG BE,ELENTEsE (ÁrrlNDó JELLEGú IpAnúzEsI TEVEKENYSEG ESETEN)

A vállalkozó - akezdő, az előtársaság és a megszúnő vállalkozó kivételével - a helyi íparűzési adóban az előIegfrzetési időszakra
- az egyes esedékességiidőpontokra eső összeg feltüntetésével önkormányzatonként - adóelőIeget köteles a bejelentkezéssel
egyidejűIeg azadőhatóságáltal rendszeresített nyomtatványon bejelenteni. A benyújtott - adóelőleget tartalmazó - bejelentkezési

nyomtatvány végrehajtható okiratnak minősül.
Az adóköteles tevékenységétaz önkormányzat illetékességi területén az adőév közben kezdő, valamint az átalakulással létrejött
vállalkozó esetén, továbbá ha az önkorm ányzat az adót első alkalommal vagy év közben vezeti be, az előlegfizetési időszak az
adókötelezettség, átalakulás, adóbevezetéskezdő napjától az aztkövető adóév első felévénekutolsó napjáig terjedő időtartam.
Az előlegösszegeket az előlegfizetési időszak egyes előlegfizetési időpontjaira kell bevallani. Az előlegfizetési időszakban egy, vagy
kettő, vagy három előlegfizetési időpont lehet. Az előlegfizetési időpont egy naptári évben március 15-e vagy szeptember 15-e
lehet, tehát ha az előlegfizetési időszak ezen időpontokat magában foglalja, akkor ezen időpontokra kell az előleget bevallani.
Az előIeg összege az e1yes előlegfizetési időpontokban az adőkőtelezettség keletkezésének adóévére várható adóösszegnek az
egyes előlegfizetési időpontok számával osztott összege.
PéIdáuL Ha a naptári él,vel azonos üzleti éves ad,ózó 20II. február 5-tőI létesített telephelyet a településen, akkor esetében az előlegfizetési
időszak 2011. február s-tőI 2012. június 30-ig tatt. Ezt az időszakot kell feltüntetni a III. 1. sorába, Ezen időszakon belül három
elŐlegfizetési időpont van: 201 1. március 15.,20II. szeptember 15.,2012. március 15,Ezeket azidőpontokat kell beírni a bejelentkezési
nyomtatvány III.2-4. megfelelő soraiba. Ezekbe a sorokba kell még feltüntetni az előIegösszegeket. Ha az adóző esetén a 201 1. adóévre
várható adó például 3 millió forint, akkor az egyes előlegfizetési időpontokra 1-1 millió forintot kell bevallani (feltüntetni) és az e1yes

időpontokban megfi zetni.

Abban az esetben, ba az adőzó csak 2011. november 15-én létesíttelephelyet a településen, akkor az előleg-fizetési időszak 2011.
november l5-től20l2. jínius 30-ig terjed, amit a III. 1. sorba kell beírni. Ebben az időszakban csak egy e|őlegfizetési időpont van: 2012.
március I5.Eztazídőpontotke1l feltüntetni a III.2. sorban. Ha a 2011. adóévre avárható adó200 000 forint, akkor ezt az adóösszeget
kell2012. március 15-ére bevallani (beírni a III. 2. sorba) és megfizetni az esedékességkor. Ekkor aIII.3-4. sorait nem kell kitölteni.

III.

ADÓALANY

a sorokban keII feltüntetniazadőzőravonatkozó, egyes pontokban említett adatokat.
adóalany gazdálkodási formája megnevezésénél a KSH által kiadott gazdasági szervezetek gazdálkodási forma szerinti
osztáIyozás (GFO'201 1) szerinti 3 jesw (I) kódot és az ahhoz íartozó megnevezést kell hasznáIni.
Példák gyakori gazdálkodási formákra:
, GFO kód.ja: 113"
,,7. Gazdólkodósiformója megneyezése: korlátoltfelelősségű társaság

Ezekben

Az

,,7. Gazdálkodási formója megneyezése:

részvénytársaság
_2-

, GFO kódja: 114"

,,7. Gazdálkodási formója megnevezése: takarék- és hitelszövetkezet
,, 7, G az d álko il ási fo r m áj a m egne v ezés e : m ező ga zd as á gi szöv etkez e t
,,7. Gazdálkodási formája megnevezése: ügyvédi iroda
,,7. Gazdálkodási formája megnevezése: betéti társaság
,,7. Gazdálkodási formója megnevezése: egyéni cég,
,,7. Gazdálkodásiformája megnevezése: egyéni vállalkozói nyílvántartásban szereplő egyéni vállalkozó-

GFOkódja:122"
GFOkódja:124"
GFOkódja:131"
GFOkódja:212"

, GFO kódja:213"

GFO kódja: 231"

A főtevékenysége megnevezése esetében a KSH által kiadott gazdasági tevékenységekegységes ágazati osztályozásí rendszernek
(TEÁORO8) megfelelő elnevezést és a jegyu (!) kódot kell használni.
Székhelynek tekintendő belföldi szervezet esetében az alapszabályában (alapító okiratában), a cégbejegyzésben (bírósági

nyilvántartásban), az egyéni vállalkozó esetében a vállalkozói igazolványban ekként feltüntetett hely, ilyen hely hiányában, vagy
ha több ilyen hely van, akkor a központi üglwezetés helye, a magánszemélyek esetében az állandő lakóhely. A külföldi székhelyű
vállalkozás magyarországi fióktelepe vonatkozásában a székhely alatt a cégbejegyzésbena fióktelep helyeként megjelölt helyet
keIl érteni.

ALAKULÁs, szÜNETELTETES, MEGSZÚNES

Iv.

Ebben a rovatban az alakulással, megszúnéssel összefüggő eseményeket kell bejelenteni.

V.

JOGEIÓD(ÖK)

Ebben a rovatban a formaváltásban, egyesülésben, beolvadásban, szétválásban, kiváIásban érintett cég jogelődét(eit) kell
feltüntetni.

VI. KEZBESÍrEsl
Ez a rovat

a

uncH,treLMAZoTT, SZEKHELYSZOIGÁLTATÓ

kézbesítésimegbízott, székhelyszolgáltató bejelentéséreszolgál.

VII. KöNYWIZSGÁIÓ
A VII. rovat

a

könl,vwizsgáIó

bejelentéséreszolgál.

VIII. CEGEK ÉsncyENl VÁLLALKOZÓK FŐTEvnxnNysEcEN

TEVEKENYSEGEIL

KÍVÜLI, TENYIEGESEN VÉGZETT

A VIII.

rovatban kell felsorolni az adőzó főtevékenységén kívüli, ténylegesen végzelt tevékenységeit a tevékenységek súlya
szerinti csökkenő sorrendben. A tevékenységekleírása során - a III. rovat 8. pontjával összhangban - a TEÁORO8 által hasznáIt
tevékenységelnevezéseketés a (!) jegytí kódot kell feltüntetni.

IX.

AZ ADÓZÓ KEPVISELÓI

A IX. rovatban kell felsorolniaz adőző képviseletére jogosultakat.

x.

AZ ADóALANY SZERVEZET (JOGI SZEMELYISEc NÉrxüLI GAZDASÁGI rÁnsesÁG, A KORLÁTOLT
FELELŐSSEGÚ

TÁRsAs ÁG,lű EGYEsÜtÉs, VALAMINT A KÖZÖs VÁLIAIAT) TULAJDoNOSAI (TAGJAI)

A X. rovatban kell nyilatkozni ajogi személyiségnélküligazdaságitársaság, akorlátolt felelősségű társaság, az egyesülés, valamint
a közös vállalat tulajdonosairól, tagjairóI.

XI.
Itt

AZ ADÓZÓ TELEPHELYEI

kell feltünteíni az adózó telephelyeit.

kötelezettnekitt azon címeketkell megjelölni az adott
A telepiilésen nem iparűzési adóalanyidegenforgalmiadó-beszedésre
akinek nincs a településen állandó lakóhelye!
kötelezett
szállást
ad
olyan
személynek,
településen belül, ahol a beszedésre

_3_

IPatűzési adó bejelentkezés,váitozásbejelentés esetén a
telephely fogalom meglatározása során a Htv. rendelkezései
az
irányadóak
TelePhelYnek minősÜl az adóalanY olyan állandó üzleti létesítménye
- függetlenül a használat jogcímétől _, ahol részbenvagy
egészben iPatűzési tevékenYségetfolitat, azzal,.h,ogy a telephei|
láieiezésmagában foglaljakülönösen

a gyárat, az izemet, a
műhelYt,araktárt, abánr7tak2olaj-vagyftildgázkiiat,uviiuutit,uriélrrő^Űt(székJre(et),azirodáí,afiókot,aképüseletet,
a termőfoldet, a hasznosított_(bérbe vagy lízirigbe adott) ingatla
nt, az el7enszolgiltutá, f.jéb.; igénybe vehető közutat,
vasúti
PálYá, továbbá a hang, kéP, adatvagy e{yéb információ (ideéitve arádiő-és televízióprogramokat is) vezetéken,
kábelen, rádión,
oPtikai Úton vagY elektromágne.e.
útján történő továbbítását szolgálőberená'ezést, amennyiben annak
üzemeltetése
'"rrás"..
rendszeres személyes jelenIétet kíván.
TelePhelY a villamos energiáról szóló tÖrvény sryrjyti.egyetemes
szolgáltató,.villamosenergia-kereskedő és üllamosenergia_
elosztó hálózati engedélYes, továbbá a föld§ázeltátásáró-l'szóló
törvéiy szerinti közizemi szolgáltató, foldgázkereskedő és
fÖldgázelosztói engedélYes esetén azon Önkolrmányzat. illetékességit".,jl.t.,
ahol villamos energia vagy főldgáz értékesítése,
illetve a villamos energia vagy f,9ld,gáz elosztása
fogyasztőiavégső felhasz náló részéretörténik,feltéve, hogy a fő\dgáz,
","íqrí'
Üllamos energia értékesítéséből,elósztásábÓI eredő
árbevóiel az adőaliny összes árbevételének 75o/o_átmeghaladja. Ebben az
esetben a telephely jellege a
5?.§ 3r. c) pontja szerinti telephely", s az érintett település nevén és irányitószámífu
"\y.
túli
címadatot nem kell (nem lehet)
kitölteni.
Vezetékes távkÖzlési szolgá]tatÓ.esetén telephelynekaz előfizető számáranyujl9tt
(vonalas) szolgáltatás helye szerinti település
minősÜl, Ha a távkÖzlési szolgáltató egyszerre nyújt vezeték nélküli és ,rezeiéke.
távködési szolgáltatást is, akkor a telephely
meghatározása a vezeték nélkÜli távkbzlési ."oígáttutá, esetén az előfizető
címe, vezetékes távközlési szolgáltatás esetén a
szolgáltatásnyújtás helye az irányadŐ. Távközlési izolgáltatásnak minősül,
ha a vállalkozó összes nettó árbevátelének legalább
75o/o-atávközlési tevékenységből (TEÁORO8 61) száímazlk Ebben az
esetben a telephely irn"gr'^",i; ii.'iŐ".Őe""ri,
s:Yiryti telePhelY", s az érintetttelepülés nevén és irányitőszámán túli címadatot
nem r.ar ("á- lehet) kitölteni.
Telephelynek számít a TEÁOR izerinti építőipari ievekenység fol1,tatásának,
illetőleg természeti erőforrás feltárásának,
kutatásának helYe(i) szerinti telePülés egés)e, reileve,
á áyu^u-tosurr ,,ugy
]rogr pb'ben
-.g.r-ukításokkal végzette tevékenységek
időtartama adóéven belÜl a 6 hónapot (1Óo napot)
az esetbei'a telJphely ;elle ge a ,,Htv. 37. § (2) bekezdés
-.grruÜala.
a), Pontja szerínti telePhelY", s az érintett település oivén
és
_írányitószámán túli .iúaÁí nem kell (nem lehet) kitölteni.
Abban az esetben, ha az adőzó szá-mára az egész település telephely
Íu u*. 37. § (2) b) pont, a Htv. 52. § 3l. pont b) pont és c)
Pont alaPján létrejött telePhelYek], akkor áz adózb dönth.i ,igi is, hogy a teleptiíésekei t titti, lapon, akár több
oszlopba
rendezve sorolja fel, feltéve, hogy a települések n evei azemberi szem siimfuaoivashatóak!

XII. ALÁÍRÁSOK
A nyomtatványt az adózőnak vagy

megh atalmazottjinak alá kell írnia!

