
BEVALLÁS 

a …………..  évben ideiglenes jelleggel végzett helyi iparűzési tevékenységről 

 
1. adózó adatai: 
név:____________________________________________________________________ 

születési helye: _______________________________ ideje: ______________________  
anyja neve: ___________________________ adóazonosító jele: ___________________   
székhely:________________________________________________________________ 

levelezési cím:____________________________________________________________ 

adószám:________________________________________________________________ 

statisztikai számjel: ________________________________________________________ 

bevallás kitöltőjének neve:__________________________ tel.: _____________________ 

 

2. tevékenység jellege: 
a) építőipari tevékenység, természeti erőforrás feltárás vagy kutatás, feltéve, hogy a 
folyamatosan vagy megszakításokkal végzett tevékenység időtartama adóéven belül a 30 napot 
meghaladja, de nem éri el a 181 napot. Napidíj mértéke: 1000,- Ft/ naptári nap 
 
b) bármely – fentiekbe nem sorolható – tevékenység, ha annak folytatásából közvetlenül 
bevételre tesz szert, feltéve, ha egyetlen önkormányzat illetékességi területén sem rendelkezik 
székhellyel, telephellyel. Napidíj mértéke: 1000,- Ft/ naptári nap 

 

3. A tevékenység folytatásának helye: APAJ _______________________________ 
________________________________________________________________________ 

 

4. tevékenység megkezdésének időpontja: _______ év ______ hó ______ nap 

tevékenység befejezésének időpontja:    _______ év ______ hó ______ nap 

 

5. Adó összegének kiszámítása: 

1.) tevékenység időtartama (a 4. pontban szereplő napok közötti időtartam minden naptári 

napja, beleértve a kezdő és befejező napot is):    ___________ nap 

2.) adóévben korábban bevallott napok száma összesen:   ___________ nap 

3.) adóévben korábban bevallott napokból az adóköteles (fizetett) napok száma:________ nap 

4.) adómentes napok száma                         30 nap 

5.) adóköteles napok száma (1. sor + 2. sor – 3. sor – 4. sor):    ___________ nap 

6.) adó összege ( 5. sor x 1000,- Ft):      ____________,-Ft 

Felelősségem tudatában kijelentem, hogy a fenti adatok a valóságnak megfelelnek. 

___________________, ______ év________hó _______ nap 

 

__________________________ 

cégszerű aláírás 

 



TÁJÉKOZTATÓ AZ IDEIGLENESEN VÉGZETT TEVÉKENYSÉG UTÁNI IPARŰZÉSI ADÓ 
KÖTELEZETTSÉGRŐL 

 

ÁLTALÁNOS ISMÉRVEK, FOGALMAK 
 

A helyi adókról szóló 1990. évi C tv. (továbbiakban Htv.) 35.§ (1) bekezdése szerint adóköteles az 
önkormányzat illetékességi területén állandó vagy ideiglenes jelleggel végzett vállalkozási tevékenység. 
Htv. 37.§ (2) bekezdése értelmében ideiglenes jellegű az iparűzési tevékenység, ha az önkormányzat 
illetékességi területén az ott székhellyel (Htv. 52.§ 41. pont), telephellyel (Htv. 52.§ 31. pont) nem rendelkező 
vállalkozó, aki 

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. Amennyiben a tevékenység folytatásának időtartama a 180 
napot meghaladja, úgy a tevékenység végzésének helye telephelynek minősül és az állandó jellegű 
iparűzési adóra vonatkozó szabályok érvényesülnek, 

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

 

1.) Az adózó eljárási kötelezettségei (bejelentkezés, bevallás, adófizetés) 

Az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. tv. (továbbiakban Art.) 19.§ (2) bekezdése alapján az ideiglenes 
jellegű tevékenység megkezdésekor be kell jelentkezni az adóhatósághoz. 

Az Art. 19.§ (1) bekezdését tekintve az önadózó adóköteles tevékenységét az adóbevallás benyújtásával 
jelenti be, melynek határidejét az Art. 32.§ (1) bekezdése, míg az adó megfizetésének határidejét az Art. 2. 
számú mellékletének II. A) 2. d) pontja állapítja meg, melyek szerint a megfizetés és a bevallás határideje 
megegyezik, a tevékenység befejezésének napját követő hónap 15. napja. 

 

2.) időtartamon alapuló adókötelezettség sajátosságai 

Az ideiglenes iparűzési adókötelezettség kifejezetten időtartamfüggő, és mindig adóéven belül értelmezhető. 
Ebből következően egy adott adóév végén kezdődő és a következő év elején befejeződő tevékenység 
mindkét évben ideiglenes jellegű adókötelezettséget eredményez. Ebben az esetben mind a két évben külön-
külön figyelembe veendő a 30 nap adómentesség. 

 

3.) Napok számítása 

A Htv. 38.§ (2) bekezdése és 39.§ (3) bekezdése értelmében az időtartam azt jelenti, hogy a tevékenység 
végzés első napja: a tevékenység tényleges megkezdésének az első napja. Az időszak utolsó napja az, 
amikor a tevékenység végzés befejeződik, ami nyilvánvalóan az építési munka megrendelőnek történő 
(műszaki) átadás napját jelenti, egyéb más tevékenység esetén, amikor a területet véglegesen elhagyja. 
FONTOS! Azon ténynek, mely szerint például az építési folyamat egyes napjain (időjárási, ünnepnap, 
hétvége vagy munkaszervezési ok miatt) nincs gyakorlatilag munkavégzés, a napok számítását nem 
érinti, azaz e napokat is tevékenység- végzés napjai közé kell számítani.  


