BEVALLÁS
a helyi iparűzési adóról
ideiglenes jellegű iparűzési tevékenység esetén
A TISZALÖK önkormány zat illetékességi területén f oly tatott tev ékeny ség utáni adókötelezettségről
(Beny újtandó a tev ékeny ségv égzés hely e szerinti önkormány zat adóhatóságához.)
I. Tev ékeny ség jellege
1. Piaci és v ásározó
2. Építőipari, természeti erőf orrás f eltárás, kutatás
3. Egy éb: ………………………………………………………………………………………………………………………………
II. Bev allott időszak
év

hó

naptól

év

hó

napig

II/A. Tev ékeny ség v égzésének hely e: ……………………………………………………………………………………………………
III. Az adó
1. A II. pontban szereplő időszaknapjainak száma

nap

2. Az adóévi korábbi bevallás(ok)ban szereplő időszak(ok) napjainak száma

nap

3. Építőipari, természeti erőf orrás f eltárási, kutatási tev ékeny ség nem adóköteles
időtartama (adóévenként legfeljebb 30 nap)

nap

4. A korábbi bev allás(ok)ban szereplő időszakok időtartamából azon napok száma,
amely után az adó megf izetésre került

nap

5. Adóköteles napok száma (1+2-3-4)

nap

6. Fizetendő adó (5. sor* …………….. Ft/nap)

Ft

IV. Adóalany
1. Adóalany nev e (cégnev e): ………………………………………………………………………………………………………….
2. Születési hely e: ………………………………………………………… v áros/község, ideje:

év

hó

nap

3. Any ja születési családi és utónev e: …………………………………………………………
4. Adóazonosító jele:

Adószáma:

-

5. Statisztikai számjele:
7. Székhely e, lakóhely e:

-

-

-

-

6. Pénzintézeti számlaszáma:

-

-

irány ítószám ……………………………………………… v áros/község

……………………………………………… közterület ………………… közterület jelleg ……… hsz. ……… ép. ……… lh.
……… em. ……… ajtó
8. Lev elezési cím:

irány ítószám ……………………………………………… v áros/község

……………………………………………… közterület ………………… közterület jelleg ……… hsz. ……… ép. ……… lh.
……… em. ……… ajtó
9. Telef onszáma: ……………………………………………… e-mail címe: ………………………………………………
V. Felelősségem tudatában kijelentem, hogy a bev allásban közölt adatok a v alóságnak megf elelnek.

…………………………….. hely ség

év

hó

nap
......................................................................
az adózó v agy képv iselője (meghatalmazottja) aláírása

Az adózás rendj éről szóló 2003. év i XCII. törv ény (tov ábbiakban: Art) az Art. 2.sz.melléklet II/A 2. pont d)
alpontj a alapj án az ideiglenes j elleggel v égzett tev ékenység után az iparűzési adót legkésőbb a
tev ékenység befej ezése napj át köv ető hó 15. napj áig kell megfizetni.

KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ
a helyi iparűzési adóról
ideiglenes jellegű iparűzési tevékenység esetén
Abban az esetben, ha az adózó azönkormányzat
területén ideiglenes jelleggel iparűzési
tevékenységet folytat, tevékenységének
megkezdésekor bejelentést kell tennie. Ez a
nyomtatvány bejelentésre és bevallásra egyaránt
alkalmas, bejelentkezéskor természetesen az
időtartamra és az adóösszegre utaló adatot nem
kell kitölteni. A bevallás egyben lehet bejelentés
is, ha a tevékenység időtartama már előre tudott,
például piaci és vásározó kiskereskedelmi
tevékenység esetén.

III. 1. Ebben a sorban azt kell feltüntetni, hogy
az adózó az önkormányzat illetékességiterületén
ténylegesen hány napig végezte tevékenységét.
A tevékenység végzésének tényleges időtartama
a tevékenység kezdő időpontjának és befejező
időpontjával zárt időszak (ideértve a kezdőnapot
és a befejező napot) napjainak számát jelenti,
függetlenül attól, hogy az időszakban egyes
napokon - munkavégzés nem folyt.

2. Az adózó által az adóévben a településen
korábban ténylegesen végzett ideiglenes jellegű
I. Ideiglenes jellegű az iparűzésitevékenység, ha iparűzési tevékenység (korábbi bevallásban
az önkormányzat illetékességi területén az ott szereplő) napjainak számát kell feltüntetni.
székhellyel, telephellyel nem rendelkező
3. Kizárólag az építőipari tevékenység,
vállalkozó
kutatási
a) piaci és vásározó kereskedelmet folytat természetierőforrás-feltárási,
(piacokon, vásárokon - nem bolti tevékenység esetén azon időtartam napjainak
elárusítóhelyen - történő kicsinybeni, számát kell feltüntetni, ameddig a Htv. szerinti
kiskereskedelmi
termékértékesítés, ideiglenes jellegű adókötelezettség nemállfenn.
Ez az időszak adóéven belül a 30 napot nem
szolgáltatásnyújtás );
b) építőipari tevékenységet folytat, illetőleg haladja meg (Az adófizetési kötelezettség csak a
természeti erőforrást tár fel vagy kutat, tényleges tevékenységvégzés 31. napjától
feltéve, hogy a folyamatosan vagy kezdődik).
megszakításokkal végzett tevékenység
időtartama adóéven belül a 30 napot 4. A 2. rovatban szereplő napokból azon napok
meghaladja, de nem éri el a 181 napot. Ha a számát kell bejegyezni, amelyek után az adó
tevékenység folytatásának időtartama a 180 korábban megfizetésre került.
napot meghaladja, akkor a tevékenység
5. Ebben a sorban kell feltüntetetniazadóköteles
végzésének helye telephelynek minősül;
c) c) bármely - az a) vagy b) pont alá nem napok számát oly módon, hogy 1. és 2. sorban
sorolható tevékenység, ha annak folytatásából feltüntetett napok számából ki kellvonnia a 3. és
közvetlenül bevételre tesz szert, feltéve, ha a 4. sorban feltüntetett napok számát.
egyetlen önkormányzat illetékességiterületén
6. A 5. rovatban kiszámított adóköteles napok
sem rendelkezik székhellyel, telephellyel.
A tevékenység jellege mellet lévő rubrikában x- számát szorozni kell az önkormányzat által
meghatározott napi átalánnyal(adóösszeggel) és
szel kell jelölni a végzett tevékenységet.
az így kapott összeg a fizetendő adó összege.
II. A tevékenység tényleges megkezdésének
kezdő és befejező napját kell feltüntetni.
Építőipari tevékenység esetén ezeket azadatokat
jellemzően az építési naplóból vagy más hitelt
érdemlő okmányból lehet megállapítani. Minden
megkezdett nap egy napnak számít.

