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KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ
Ideiglenes jelleggel végzett helyi iparuzési adó bejelentésérol

Abban az esetben, ha az adózó az önkormányzat

te-

rületén ideiglenes jelleggel iparuzési tevékenységet
folytat, tevékenységének
megkezdésekor
bejelentést
kell tennie. Ez a nyomtatvány bejelentésre és bevallásra egyaránt alkalmas, bejelentkezéskor természetesen az idotartam ra és az adóösszegre utaló adatot
nem kell kitölteni. A bevallás egyben lehet bejelentés
is, ha a tevékenység idotartama már elore tudott, például piaci és vásározó
esetén.

kiskereskedelmi

tevékenység

2. Ideiglenes jellegu az iparuzési tevékenység, ha az
önkormányzat illetékességi területén az ott székhelylyel. telephellyel nem rendelkezo vállalkozó
a) piaci és vásározó kereskedelmet folytat (piacokon,
vásárokon - nem bolti elárusítóhelyen
- történo
kicsinybeni,
kiskereskedelmi
termékértékesítés,
szolgáltatásnyújtás ),
b )építoipari tevékenységet folytat, illetoleg természeti eroforrást tár fel vagy kutat, feltéve, hogya folyamatosan vagy megszakításokkal
végzett tevékenység idotartama adóéven belül a 30 napot meghaladja, de nem éri el a 181 napot. Ha a tevékenység
folytatásának idotartama a 180 napot meghaladja,
akkor a tevékenység végzésének helye telephelynek
minosül.
c) bármely - az a) vagy b) pont alá nem sorolható tevékenység, ha annak folytatásából
közvetlenül
bevételre tesz szert, feltéve, ha egyetlen önkormányzat illetékességi területén sem rendelkezik
székhellyel, telephellyel.
Ebben a rovatban (az a), b), c) pont melletti négyzetben) x-szel kell jelölni a tevékenység

fajtáját.

A 3. rovatba azt a címet vagy a területet, földrészletet
kell bejegyezni, ahol az adóalany a tevékenységét a településen belül végzi.
A 4. rovatban a tevékenység tényleges megkezdésének
kezdo és befejezo napját kell feltüntetni. Ezeket jellemzoen az építési naplóból vagy más hitelt érdemlo
okmányból lehet megállapítani. Minden megkezdett
nap egy napnak számít.
Az 5. rovatba kell feltüntetni,
kormányzat

illetékességi

hogy az adózó az ön-

területén

ténylegesen

hány

és bcvallásáról

napig végezte tevékenységét. A tevékenység végzésének tényleges idotartama
a tevékenység kezdo idopontjának és befejezo idopontjával zárt idoszak (ideértve a kezdo napot és a befejezo napot) napjainak
számát jelenti függetlenül attól, hogy az idoszakban
- egyes napokon - munkavégzés nem folyt.
A 6. rovatba kell feltüntetni,

hogy az adózó az adóév-

ben a településen
korábban hány napig folytatott
ténylegesen ideiglenes jellegu iparuzési tevékenységet összesen. (Az adóévben a településen esetlegesen
korábban beadott bevallás 5-ös, 6-os rovatában szereplo napok száma együttesen.)
A 7. rovatban a 6. rovatban

szereplo

napokból

azon

napok számát kell bejegyezni. amely után korábban
már az adó megfizetésre került.
A 8. rovat szolgál az adóköteles napok számának kiszámítására.
Az adóköteles napok számát úgy kell
meghatározni,
hogy az 5. rovatban szereplo napok
számához (ezen bevallásban lefedett idoszak napjainak száma) hozzá kell adni az 6. rovatban szereplo
napok számát (azon napok számát amelyeken
az
adózó az adóévben korábban a településen már ideiglenes jellegu tevékenységet végzett) és azokból le
kell vonni - kizárólag a 2. rovat b) pontja szerinti tevékenység esetén - 30 napot (ekkor az adófizetési kötelezettség csak a tényleges tevékenységvégzés
31.
napjától kezdodik), továbbá csökkenteni kell azon napok számával, amely után az adózó már fizetett az
adott település számára adót (a 7. rovatban feltüntetett napok száma).
A 9. rovat tartalmazza a fizetendo adó összegét. A 8.
rovatban kiszámított adóköteles napok számát szorozni kell az önkormányzat
által meghatározott
napi
átalánnyal (adóösszeggel)
és az így kapott összeget
kell feltüntetni.
A 10. rovatba az önkormányzati

adóhatóság

tében meghatározott
kedvezmények
összegét kell feltüntetni.
A

II. rovatban

a kedvezmény

gének levonása után fizetendo

rendele-

és mentességek

vagy mentesség

össze-

adót kell feltüntetni.

