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BEVALLÁS  
2014. évben ideiglenes jelleggel végzett 

helyi iparűzési tevékenységről 
 
1.  Az adózó neve (cége):  .....................................................................................................  

címe (lakóhelye, székhelye, telephelye):  ..........................................................................  

adószáma, adóazonosító jele:  .........................................................................................  

statisztikai számjele:  ........................................................................................................  
 

2. a./ építőipari tevékenységet folytat, illetőleg természeti erőforrást tár fel vagy kutat, 
feltéve, hogy a folyamatosan vagy megszakításokkal végzett tevékenység  

időtartama adóéven belül a 30 napot meghaladja de nem éri el a 181 napot  

 b./  bármely – a fentiekben nem sorolható – tevékenység, ha annak folytatásából 
közvetlenül bevételre tesz szert, feltéve ha egyetlen önkormányzat illetékességi 

területén sem rendelkezik székhellyel, telephellyel  

 
3. A tevékenység folytatásának helye:  .................................................................................  
 
4. A tevékenység tényleges  

megkezdésének időpontja: ………….. év …………………. hó ……. nap 

befejezésének időpontja:    ………….. év …………………. hó ……. nap 
 

5.  
A tevékenység tényleges folytatásának időtartama (A 4. pontban szereplő 
napok közötti időtartam beleértve a kezdő és befejező napot is): 

…………. nap 

6.  Az adóévben korábban folytatott tevékenység összes napjainak száma: ……..….. nap 

7.  
A 6. pontban szereplő napokból azon napok száma, amely után korábban az 
adó megfizetésre került: 

……..….. nap 

8.  
Az adóköteles napok száma [5. pontban szereplő napok száma + 6. pontban 
szereplő napok száma – 30 nap (kizárólag a 2. pont a/ alpont szerinti 
tevékenység esetén) – a 7. pontban szereplő napok száma]: 

……..….. nap 

9.  A 8. pont szerinti napok száma x 1.000,-Ft: …..………. Ft 

 
 
Felelősségem tudatában kijelentem, hogy a fent közölt adatok a valóságnak megfelelnek. 
 
 
……………………….., …….. év ……………… hó ……… nap 
 
 

……………………….. 
(cégszerű) aláírás 

 



KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ 
ideiglenes jelleggel végzett helyi iparűzési adó bevallásáról 

 
Az ideiglenes jelleggel végzett iparűzési tevékenység után fizetendő iparűzési adóról – a megfizetés 
határidejével egyezően – a tevékenység befejezésének napját követő hónap 15. napjáig kell 
bevallást benyújtani. 
 
Ideiglenes jellegű az iparűzési tevékenység, ha az önkormányzat illetékességű területén az ott 
székhellyel, telephellyel nem rendelkező vállalkozó 
a.) építőipari tevékenységet folytat, illetőleg természeti erőforrást tár fel vagy kutat, feltéve, hogy 

a folyamatosan vagy megszakításokkal végzett tevékenység időtartama adóéven belül a 30 
napot meghaladja, de nem éri el a 181 napot, 

b.) bármely – az a) pontban nem sorolható – tevékenysége, ha annak folytatásából közvetlenül 
bevételre tesz szert, feltéve ha egyetlen önkormányzat illetékességi területén sem rendelkezik 
székhellyel, telephellyel. 

Ebben a pontban (az a) vagy b) pont melletti négyzetben) kell x-szel jelölni a tevékenység fajtáját. 
 
Ha az építőipari tevékenység folytatásának, illetőleg a természeti erőforrás feltárásának, 
kutatásának időtartama az önkormányzat illetékességi területén a 180 napot meghaladta vagy 
előreláthatóan meghaladja, akkor e tevékenység végzésének helye a tevékenység-végzés 
megkezdésének napjától telephelynek minősül, a vállalkozónak állandó jellegű iparűzési 
tevékenységet végzőként kell bejelentkeznie és az ideiglenes jellegű tevékenység utáni adót nem 
kell megfizetnie. Amennyiben a vállalkozó az önkormányzat illetékességi területén folytatott 
ideiglenes jellegű tevékenysége után az adóévre már fizetett adót, akkor azt az önkormányzat 
illetékességi területén végzett adóévi állandó jellegű iparűzési tevékenység utáni adóból vonhatja 
be. Amennyiben a vállalkozó az előzetes bejelentéstől eltérően a tevékenység-végzés napjai 
alapján a vállalkozónak az önkormányzat illetékességi területén ideiglenes jellegű iparűzési 
tevékenység utáni adókötelezettsége áll fenn, akkor arról legkésőbb az adóévet követő év 
január 15. napjáig köteles bevallást benyújtani, s a bevallás benyújtásával egyidejűleg az 
adót az ideiglenes tevékenység után egyébként fizetendő adó eredeti esedékességétől 
számított késedelmi pótlékkal növelten megfizetni. 
 
A 3. pontba azt a címet vagy a területet, földrészletet kell bejegyezni, ahol az adóalany a 
tevékenységét a településen belül végzi. 
 
A 4. pontban a tevékenység tényleges megkezdésének kezdő és befejező napját kell feltüntetni. 
Ezeket jellemzően az építési naplóból vagy más hitelt érdemlő okmányból lehet megállapítani. 
Minden megkezdett nap egy napnak számít. 
 
Az 5. pontba kell feltüntetni, hogy az adózó az önkormányzat illetékesség területén ténylegesen 
hány napig végezte tevékenységét. A tevékenység végzésének tényleges időtartama a 
tevékenység kezdő időpontjának és befejező időpontjával zárt időszak (ideértve a kezdő napot és a 
befejező napot) napjainak számát jelenti függetlenül attól, hogy az időszakban – egyes napokon – 
munkavégzés nem folyt. 
 
A 6. pontba kell feltüntetni, hogy az adózó az adóévben a településen korábban hány napig 
folytatott ténylegesen ideiglenes jellegű iparűzési tevékenységet összesen. (Az adóévben a 
településen esetlegesen korábban beadott bevallás 5-ös, 6-os pontban szereplő napok száma 
együttesen.) 
 
A 7. pontban a 6. pontban szereplő napokból azon napok számát kell bejegyezni, amely után 
korábban már az adó megfizetésre került. 
 
A 8. pont szolgál az adóköteles napok számának kiszámítására. Az adóköteles napok számát úgy 
kell meghatározni, hogy az 5. pontban szereplő napok számához (ezen bevallásban lefedett 
időszak napjainak száma) hozzá kell adni a 6. pontban szereplő napok számát (azon napok 
számát, amelyeken az adózó az adóévben korábban a településen már ideiglenes jellegű 
tevékenységet végzett) és azokból – kizárólag a 2. pont a) pontja szerinti tevékenység esetén – 



le kell vonni 30 napot (ekkor az adófizetési kötelezettség csak a tényleges tevékenységvégzés 31. 
napjától kezdődik), továbbá csökkenteni kell azon napok számával, amely után az adózó már 
fizetett az adott település számára adót (a 7. pontban feltüntetett napok száma). 
 
A 9. pont tartalmazza a fizetendő adó összegét. A 8. pontban kiszámított adóköteles napok számát 
szorozni kell az önkormányzat által meghatározott napi átalánnyal (adóösszeggel) és az így kapott 
összeget kell feltüntetni. 
A 2/a pont szerinti építőipari tevékenység folytatása, illetőleg természeti erő feltárása vagy a 2/b 
pont szerinti tevékenység végzése esetén a napi átalány összege 1.000,-Ft. 
 
 
 

Sárkeresztúr község Önkormányzatának 
Jegyzője 

 
 


