
BEJETENTKEZES,
vALTozASBEIELTTTES

az adhzds rendjdrfil sz6l6 2003. 6viXCil. tiirvdny 6s ahelyi ad6krdl szdl6 1990. 6vi C. tiirvdny alapjdn

iinkorm dny zat a ddhat6 s dgd.ho z

I' Beielentdsiellege 
Ad6kiiteres tev*kenysig

megkezddse

1 . I d e ge nfor galmi ad 6b e sz e d 6 si kiit el e z et t s 69

2. Helyi ipar{izesi ad6

a) 6llanil6 jelleg{i ipariizesi tevdkenysdg :

b ) ideiglenes j ellegti ipartizesi tev hkenysdg

Vdltozhsbejelentds

!
Ad6kiitele s tev 6keny s 69

m egsziinds e, megsziintetd s e

!
!

T
T

II. Helyi ipar{iz4si ad6el6leg bejelentdse (dlland6 jelleg{i ipar{izisi tevikenysdg eset4n)

1. Elfilegfizetdsi id6szak:

2. L el6legrdszlet eseddkess6ge:

3. II. elSlegr4szlet eseddkesshge:

n--l 6,aTl,,dm napt,t tttll "ufllntff|nopig
m a,anh6nnap, iisszege: m. m. m. ffl*

4. III. elllegrdszlet eseddkessige

III. Ad6alany

1. Adhalany neve (cdgneve):

2. Sziilettsihelye: vdros /kiizs6s,o4 ",flffl "ufTl ntffi non
3. Anyja sziiletisi csalddi 6s utdneve:

4. Ad6azonos{t6 jele: Ad6sz6ma:tTrm-m I m
Ki'Wdiv6llalkoz6seset6nakiiWilidllamhat6s6gadltalmeg6llapitottad6azonosIt6szdm:-

5. Civil szervezet (alapitvdny, egyesiilet) b{r6sdgi nyilvdntartisi szdma:

6. statisztikai sztimj ele:

7. Gazddlkoddsi formdja megnevezdse:

8, F Stev 6keny s6ge megnev ezis e :

GFO-k6ilja:m

rEAoR-k6itjo, [ff[l

9. Pdnzintdzeti szdmlaszdmo rT--T-t
(kii@di esetdn az elsS ndgy IBAN korot t"rl I ll_J-J)

10. Pdnzintdzeti szdmlaszdma fT_-1 fT_-1
(kii@di esetdn az els6 ndgy IBAN karakterl I ll I l)

11. Pdnzintdzeti szdmlaszdma f1--1TT_1
(kiiffidi esetdn az els6 ndgy IBAN karakterl-J)l I l)

1 2. Pinzintdzeti szdmla:
(kiiwdi ","ten n "lf'!T[sy .,eN t n nkt",fNil, ffm]-il - ffmml - flTT-ffn--l

1 3. Pdnzintdzeti szdmlat
(kiiwdi ","tan o" l(tTtgy B.^N k",o*t",ff|fllt l-fTT-ff-m

14. Naptdri 6vt5l eltdrf iizleti 6v mdrlegfordulht

15. sz'khetye, takdherye:r* 
* 'oo'o' [II' [I noff| nop

vdros/kiizsdg

kiizteriilet - kdzteriilet jellege - hsz. - 6p. - Ih. - em. - ajt6

C. 0243-306. r. sz. - P6tria Nvomda Zrt.



16. Kiizponti iigyintdzds helye (amennyiben nem a cig szekhelydn van):
fT-fT_l 

--

vdros/kiizsdg

I 7. Lev el ezdsi c I m e :tT-n-]

kiizteriilet -kiizteriilet jellege -hsz. - E. -lh. - em. - ajt6

vdros/kdzsdg

kiizteriilet -kiizteriilet jellege -hsz. - 6p. -lh. - em. - ajt6

18, Telefonszdma: e-mail cfme:

19. Honlapja:

20. Iratok urzisdnek r"*",ff-ffl vdros/kiizsdg

kiizteriilet kdzteriilet jellege -hsz. - E. -lh. - em. - ajt6

IV, AlakulLs, sziineteltetds, megsz{in 6s

1. Lttesit| okirat (egydni vdltalkoz6i nyilvdntartdsba vttel) O"rr"t_f|Tl 6"fl h6W na.p, szdma:

2. Alakulds m6dja:l r. ri ,""rr"""tlz. tuirsasdgifurma-valtasl s. egy"suaslE. beotvaddsf s. szdtvildsl6. kivdlds

3. Ad6kiiteles tevikenysdg megkezdisdnek iddpontja:[fn--l auff| t tfr noO

4. Addkiiteles tevdkenysdg megkezdisdnek j ogcime:

| ,. ,*Orr, tdtesttesel z. tulephely nyit*al s. ideiglenes jellegii ipariizisi tev*kenystg

| 4. idegenforgalmi ad6 beszedisi kiitelezettsdg

5. Kiizhasznrt, kiemelkedfuen kiizhasznri szervezetkdnt tiirtdn| nyilvdntartdsba vdtel napjn:tttl-l d" fl noff| nop
ffl ffl fn ffr

6.Egydnivdllalkoz6itevdkenls1gsziineteltetdsel | | | l6vl I lh6l I lnapt6! dvl I lh6l I lnapig

7. Folyamatban l6vd megsz{inds: l,-lfelszamoldL.s L-l v6gelszimolds l)fekzdmolds megsziindse egyezs4gkiitdssel

8. Felszdmolis, vdgelszdmolds kezd6 napja, egyezsdgkdtds napja, vigleges megsziinds:lT-tl-l i" n naff| nop
fft fft

9.Tevikenysdgmegsziindsdnekiddpontja: ivl I lh6l I lnap

1 0. Ad6kiiteles tevdkenysdg (lgsziindsinek jogc{me:

L--l 1. szdkhefdthelyezdsL) 2. telephelyzdrdsL-J 3. ideiglenes jellegii ipar{izdsi tevdkenysdg

l) 4. idegenforgalmi ad6 beszedisi kiitelezettsdg

11. Ad6kiitelezettsdgvdgleges megsziindse, megsziintetdse fffl lr,llntfflrop

V. Kisad6zd vdllalkozdsok tdteles ad6ja alanydnak egyszer{is{tett, tdteles ad6alap meghatdrozdsdra vonatkoz6 bejelentdse

I. A kisad6z6 vdllalkozdsok tdteles ad6ja hatdlya al6 tartoz6 ad6alanykdnt az ipar{izdsi ad6ban a kisad6z6 vdllalkozdsok
titeles ad6jdra vonatkoz6, egyszer{is{tett [t6teles, a Htv. 39/8. S (3) bekezilAse szerinti] adhalap-megdllapitdst f-l
vdlasztom

1.1. Ennekidfpontja m ',allnaflnop
1.2. Tudomdsul veszem, hogy a Htv. 39/8, S G) bekezilAse szerinti eseddkess6gi idSpontokban az dltalamfizetendf ad6

iisszege: 2,5 millif forint adhalap x az iinkormdnyzat dltal megdllap{tott adfmdrthk x az ad66vi ad6kiitelezettsdg f-l
idfitartamdnak naptdri napjai /365 nap/2

1.3. A kisad6z6 vdllqlkoz.lsok tdteles ailfjdban az adhalanyisdgkezd.d napja fTl ,'fflntff|nop
2. A kisad6z6 vdllalkozdsok tdteles ad6ja alanydnak a Htv. 39/8. S G) bekezdds szerinti egyszer{is[tett ipariizdsi ad6alap

me gd'llap{tds dr a v onatkozf j o go sults dgdnak megsz{inds e

rT|-|-t ff]..fr-]2.l.Akisad6z6vdllalkozisoktdtelesail6jdbanazadhalanyisdgmegsziindsdneknapja 6vl I lh6l I lnap
2.2. A kisad6z6 vdllalkozdsok tdteles ad6jd.nak alanyakhnt a Htv. 39/B S (3) bekezdds szerinti egyszer{is{tett ad6alap-

megdllapitdst a ............ 6vre mdr nemk{vdnom alkalmazni



VI. logel6d(dk)

I. logelfid neve (cdgneve):

Ad6szdma: n i l
2. logel6d neve (c6gneve):

i-T-fT-t
Addszdma:rTrnr-m I m

3. logel6d neve (cdgneve):

| T_rT-f
Ad6szdma:1[m-m I n

4. logel6d neve (cdgneve):

Ad6szdma:tT-tlTrT-mmt ! n
V I I. Kd zb e sitd si m e gh at alm az o tt, s z 6kh ely s z o @rtft afi

I. Magyarorszdgon lak6hellyel nem rendelkezf kiilfiildi szemdly esetdben a magyarorszdgi kdzbesitdsi meghatalmazottjdnak

Neve (cdgneve):

S zdkhely e, I ak6hely e :tfm vdros/kiizsig

kiizteriilet -kiizteriilet jellege -hsz. - dp. -lh. - em. - ajt6

2. Szdkhelyszolgdltatds biztositdsa es etdn

Az iigyvdd, iigyvddi iroda neve (elnevezdse):

szerztdiskezddidspontja,iddtartamo, [fl-Id"mhdU naptlt tl-t]l arfllhaflnopig
Iratokkiire:

VIII. Kiinywizsgdl6

Kd ny v v izs gril6 szer v ezet nev e:

Kiinywizsgtilat4rt szemdly4ben felel6s szemily neve:

Nyilvdntartdsi szdma:

Sz ikhety e, tak6hety e :tl-tll vdros/kiizsdg

kiizteriilet -kdzteriilet jellege -hsz. - 6p. -lh. - em. - ajt6

mi"[l h6[,napt6t

IX. C6gek 6s egydni vdllalkozdkffitevdkenysdgen kfviili, tdnylegesen vdgzett tevdkenysdgei

1. Tev 6keny s 69 megnev ezds e : rEAoR-k6djo, [ffl

2. Tev 6keny s 6 g megnev ezds e:

3. Te v dkeny s 69 megnev ezds e:

4. Tev 6keny s 6 g megnev ezis e:

5. Tev 6keny s 69 megnev ezdse:

rEAoR-k6djo, lffl

TEAOR-k6dja

rEAoR-k6djo, lffl

rEAoR-k6itjo, fl-f-I



XllI. Felel6ss6gem tudatdban kijelentem, hogy a bevallhsban kiiziilt adatok a val6sdgnak megfelelnek.

tr-mn n
helysdg h6 nap a bevallilsbenyfijtf vagy kdpvisel6je

( meghatalmazottj a ) ald.trds a



otdatszdmt[]--l
X. Az ad6z6 kdpviselfi (szilksdg esetdn tiibb oldalon is rdszletezhetd)

I. K6ltvisel6 neve:

Ad6azonositf jele: ad6szdma: t l ! m
Lakdhetye:flTl-l vdros/kiizsdg

kiizteriilet -kiizteriilet jellege -hsz. - 6p. -Ih. - em. - ajt6

r o gv i szo ny i d6t aft ama :t[l-l 
"ufT] r,tE n apt u [-lI d ",ll htfll nopig

2. Kdpviself neve:

Ad6azonos{t6 jele: ad6szdma:trmn-l I m
Laklhetye:ifm vdros/kiizsig

kiizterillet - kdzteriilet jellege - hsz. - 6p. - lh. - em. - ajt6

l o gv i szony idfttart ama:

3. Kdpviself neve:

Ad6azonos[t6 jele: ad6szdma: ! n
Lak6hetye:[fn-] vdros/kiizsdg

kiizteriilet -kdzteriilet jellege -hsz. - 6p. -lh. - em. - ajt6

togviszony id6tartama:t[1] i"fl h6nnapt6t [ttll a,aTlntffl,opig

4. Kdpviself neve:

Ad6azonos[t6 jele: ad^sz,ma:t[rrill I m
Laklhetye:[fm vdros/kiizsdg

kiizteriilet -kiizteriilet jellege -hsz. - 6p. -lh. - em. - ajt6

togviszony iddtartama:tT-tl-l a,lflnaT naptor tT]-ll d,nhoff| napig
5. K6pviself neve:

Ad6azonos[t6 jele: ad6sz6ma:tTll-[T-t1l I m
Lakthetye:tl-tl-l vdros/kiizsdg

kiizteriilet - kiizteriilet jellege - hsz. - 6p. - lh. - em. - ajt6

togviszony id6tartama:[Tl] d",llh6n naptlt ffm 6,,Tlhaffl napig

6. Kdpviself neve:

Ad6azonos{t6 jele: ad6szdma:tllm-m ! n
Lak6hetye:tIIl vdros/kiizsdg

kiizteriilet -kiizteriilet jellege -hsz - 6p. -lh. - em. - ajt6

f o gv iszo ny i d6t artama:



7. KdpviselS neve:

Ad6azonos{t6 jele: llrr-n-m ! n
Lak6helye:tT-tl-l vdros/kiizsdg

kiizteriilet - kdzteriilet jellege hsz. - 6p. - lh. - em. - ajt6

rogviszony iddtartama:tT-m a"aflhdil napt6t tffll aofflhdlflnopig

8. KdpviselS neve:

Ad6azonos{t6 jele:

Lak6hetye:tT-m viros/kiizsdg

kiizteriilet -kiizteriilet jellege hsz. -Ap. -Ih. -em. -ajt6

r o gvi szony i d6tartama:tT-l-ll i" ff_] h6n napt6t [T-fl t [l hdff| napig



otdatszdmttll-l
XI. Az ad6alany szervezet (jogi szem6lyisdg ndlkiili gazdasdgi tirsasdg a korlhtolt felel6ssdgii tdrsasig az egyesiil4s, valamint

a kiiziis vdllalat) tulajdonosai (tagjai) (sziiksdg esettn tiibb oldalon is rdszletezhetd)

1. Tulajdonos neve: tulaj doni 16 sz es e dE s ar 6ny a:

Illetdsdge: l""r7rro, loor4rror, orszdg

Ad6azonos[t6 jele: Ad6szdma:tT-t[ml I u
Szdkhety e, tak6hety e:tttll vdros/kiizsdg

kiizteriilet -kiizteriilet jellege -hsz. - 6p. -lh. - em. - ajt6

2. Tulajdonos fleve: t ulaj d oni r 6sze sedis a rdny a :

IlletSsdge: L)Belfildi l*,p,0,' orszag

Ad6azonostt6 jele: Ad6sz6ma:t[I-rr-m ! u
Szdkhelye, lak6helye: vdros/kiizsdg

kiizteriilet -ktizteriilet jellege -hsz. - 6p. -Ih. - em. - ajtd

3. Tulajdonos neve: tulaj doni rdszes e dE s ardny a:

Illetfisdge: t--lBelfildi l*,1,,n, orszdg

Ad6azonos{t6 jele: Ad6sz6ma:t[r-rr-m ! m
Szdkhelye, lakflhelye: vdros/kiizsdg

kiizteriilet -kdzteriilet jellege -hsz. - 6p. -lh. - em. - ajt6

4. Tulajdonos neve: tulaj doni riszes edds ar 6ny a:

Illettsuge: l""rprO, J*,p,n, orszdg

Ad6azonos[t6 jele: Ad6sz6ma:t[T-rr-n-] I m
Szdkhetye, takthety e:tfn-l vdros/kiizsdg

kiizteriilet -kiizteriilet jellege -hsz. - ip. -lh. - em. - ajt6

5. Tulajdonos neve: tulaj do ni ri szes edds ar dny a:

Illet6sdge: L-JBelftlili l*,1,,n, orszdg

Ad6azonosit6 jele: Ad6szdma:

s z 6kh ety e, t ak6hety e :tf 
-n-l

vdros/kiizsig

kiizteriilet kiizteriilet jetlege -hsz. - 6p. -th. - em. - ajt6

6. Tulajdonos neve: tulaj d oni rd szes e dd s ardny a:

Illet6sdge: L)Belfiilili l*,p,0,, orszdg

Adhazonos[td jele: I l t l Ad6sz6ma:trrT-rr-m I m
S z *Hrely e, I ak6h ely e :[ru vdros/kdzsdg

kiizteriilet - kiizteriilet jellege - hsz. - ip. - lh. - em. - ajt6



7. Tulajdonos nere: tulaj d oni rd sz e s e dds ar 6ny a:

Illetdsdge: t)Belfilili l*,7,,0,, orszdg

Ad6azonos{t6 jele:

Sz*Hrelye, tak6helye:

kiizteriilet -kdzteriilet jellege -hsz. - 6p. -Ih. - em. - ajt6

8. Tulajdonos nevet tulaj d o ni 16 sz e s e dd s ar 6ny a:

Illet6sdge: L)Belfi;lili l*r7,ror,' orszdg

Ad6azonos{t6 jele:

Szdkhelye, lak6helye:

kiizteriilet -kdzteriilet jellege -hsz. -dp. -lh. -em. -ajt6



otdatszdmtfm
XII. Az ad6z6 telephelyei (sziilesdg

1, Telephely megnevezise, j ellege:

esetdn tiibb oldalon is rdszletezhetf)

Cime: vdros/kiizs6g

kiizteriilet - kdzteriilet jellege - hsz. - 6p. - lh. - em. - ajt6

2. Telephely megnevezdse, jellege:

vdros/kdzsig

kiizteiilet kiizteriilet jellege -hsz. - 6p. -lh. - em. - ajt6

3. Telephely megnev ezdse, j ellege:

vdros/kiizsdg

kiizterillet -kiizteriilet jellege -hsz. - 6p. -lh. - em. - ajtd

4. Telephely megnevezdse, jellege:

vdros/kiizsdg

kiizteriilet - kiizteriilet jellege - hsz. - 6p. - lh. - em. - ajt6

5. Telephely megnevezdse, j ellege:

vdros/kiizsig

kiizteriilet - kiizteriilet jellege - hsz. - 6p. - lh. - em. - ajt6

6. Telephely megnevezdse, j ellege:

vdros/kiizsdg

kiizteriilet -kiizteriilet jellege -hsz. - 6p. -lh. - em. - ajt6

7. Telephely megnevezdse, jellege:

,,*"'ff-ff| vdros/kiizsdg

kiizteriilet -kdzteriilet jellege -hsz. - 6p. -lh. - em. - ajt6

8. Telephely megnevezAse, jellege:

vdros/kiizsdg

kiizteriilet -kdzteriilet jellege -hsz. - 6p. -lh. - em. - ajt6

9. Telephely megnevezdse, j ellege:

,,^",ff-ff| vdros/kdzs6g

kiizteriilet -kiizteriilet jellege -hsz. - 6p. -lh. - em. - ajt6

I 0, Telephely megnevezdse, j ellege:

vdros/kiizsdg,r*",ff-ffl
kiizteriilet -kiizteriilet jellege -hsz -ep -lh. -em. -ajt6



1 1. Telephely megnevezdse, j ellege:

,r*"rfrrfl vhros/kiizs6g

kiizteriilet -kdzteriilet jellege -hsz. - ep. -lh. - em. - ajt6

1 2. Telephely megnevezdse, j ellege:

,,*",fffTl vdros/kiizsdg

kiizteriilet jellege hsz. -6p. -lh. -em. -ajt6

I 3. Telephely megnevez4se, jellege:

"r*",f[fr| vd.ros/kiizstg

kiizteriilet -kiizteriilet jellege -hsz, - ep. -lh. - em. - ajt6

I 4. Telephely megnevezdse, jellege:

"u^",ff-fl vdros/kdzsdg

kiizteriilet - kiiaerlilet jellege - hsz. - 6p. - lh. - em. - ajt6



Krrotrnsr uruuTATo A BEJELENTKEZnS, vAttozAsnEJErENrEs
NYoMTATvANyHoz

nENvOyrAsAna. rorErEzETTEK ronE

Ezt a nyomtatviinl-t azoknak az ad6z6knak kell benyfjtaniuk, akik(nek)/amelyek(nek):
a) az idegenforgalmi ad6 beszed6s6re kritelezettd viilnak,
b) az idegenforgalmi ad6 beszed6s6re kiitelezettk6nt adataikban v6ltoziis kovetkezik be,
c) az idegenforgalmi ad6 beszedds6re vonatkoz6 kotelezetts6giik megsziint,
d) azipariiz6si ad6 alany6v6 v6lnak a telepiil6sen Ia telepiil6sen rilland6 jellegri ipariizdsi tev6kenys6get kezdenekmeg, azaz atelepiii6sen sz6khelyet,

Htv. szerinti telephelyet l6tesitenek, vagy a telepiil6sen ideiglenes jellegti ipariizdsi tev6kenys6get kezdenek meg (6pit6ipari tev6kenys6g esetdn
az ad6k<itelezetts6g a 31. napt6l keletkezik), vagy megl6v6 sz6khely, telephely eset6n az <inkorm6nyzat az iparijzlsi ad6t els6 izben (ism6telten)
vezeti be],

e) az ipariiz6si ad6alanyk6nt kor6bban bejelentett adataikban vdltozds kovetkezik be,
f) az adott telepiil6sen az ipariiz|si ad6kotelezetts6ge megsziinik (megsziinik az ad6alanyisdg vagy megszrinik a telepiil6sen a sz6khely, telephely,

illewe ad6koteles tevdkenysdg-v6gz6s,vagy az rinkorminyzat az ipariizdsi ad6rendelet6nek hatdlyon kiviil helyez6se eset6n),
g) akisad6z6vdllalkoz6sokt6telesad6ja(kata)hatdlyaalStartoz6ad6alanyk6ntazipariizdsiad6banakisad6z6v6llalkozdsokt6telesad6jiiravonat-

koz6 - a Htv. 3918. S (3) bekezd6se szerinti - egyszeriisitett ad6alap-meg6llapitest v6lasztjAk,
h) a kisad6z6 v6llaikozdsok tdteles ad6j6ban (kata) az ad6alanyisdguk megsziinik,
i) kata-alanykdnt nem kiv6nj6k a k<ivetkez6 6w6l alkalmazni a Htv. 3918. $ (3) bekezd6se szerinti egyszerlisitett ad6alap-megdllapitdsi m6dszert.

A helyi ad6kr6l sz6l6 1990. 6vi C. trirvdny (Htv.) alapjdn idegenforgalmi ad6 beszed6s6re kiitelezett:

. a szdll6shely ellen6rt6k fejdben trirt6n6 6tenged6se eset6n a szdlldsdijjal egyiitt a szdll6sad6,

. a sz6ll6shely vagy b6rmely m6s ingatlan ingyenesen tort6n6 dtengeddse eset6n a sz6llishellyel, ingatlannal rendelkezni jogosult.

Az ipariizdsi ad6 alany6nak tekintend6k a gazdas6gi tev6kenysdget sajrit nevdben 6s kock6zatfuahaszonszerzls c6ljib6l,id;zletszeriienvlgzb
' egyes - vdllalkoz6si tevdkenys6get v6.gz6 - maginszemdlyek,
' jogi szemdlyek, ide6rtve a felsz6mol6s vagy v|.gelsz|rnol|s alatt l6v6 jogi szemdlyeket is,
' egy6ni cdgek, egy6b szervezetek, ide6rtve a felsz6mol6s vagy v6gelsz6mo16s alatt l6v6 egydb szervezetet is.

A Htv. alapjdn a kovetkez6 magdnszem6lyek min6siilnek ipariiz6si ad6alanynak (v6llalkoz6nak):

' A szem6lyi jovedelemad6r6l s2616 tcirv6ny szerinti egy6ni villlalkoz6, azaz
a) az egydni v611a1koz6r6l 6s az egylni ctgrll s2616 torvdny szerinti egy6ni vdllalkoz6i nyilvdntart6sban szerepl6 mag6nszem6ly, az emlitett nyil-

v6ntartilsban rogzitett tev6kenys6ge(i) tekintet6ben azzal,hogy nem min6siil egy6ni vrillalkoz6nakaz a mag6nszem6ly, aki
aa) az ingatlan -b 6rb eaddsi,
ab) a szrilliishely-szolgiltatrisi tevdkenys69 folltat6s6nak r6szietes felt6te1eir6l 6s a sz6ll6shely-iizemeltet6si enged6ly kiadrisdnak rendj616l s2616

kormSnyrendelet szerinti egy6b szdllishely-szolg6ltat6si
tev6kenys6g6b6l szirmaz6 bevdtel6re az on5ll6 tev6kenys6gb6l sz|rmaz6 jovedelemre, vagy a t6teles 6tal6nyad6z6sra vonatko z6 rendelkezl-
sek alkalmaz6s6t v6lasztja, kjz|rolag a v6lasztott rendelkez6sek szerinti ad6ziisi m6d alapj6ul szolg616 bev6telei tekintetdben;

b) ak6zjegyz6 ak<izjegyz6kr61 sz616 t<irvdnyben meghatiirozott tev6kenys6ge tekintet6ben (kiv6ve, amennyiben e tev6kenys 6gdtkdzjegyzliiroda
tagjakdnt folytatja);

c) az onfli6 bir6s{gi v6grehajt6 a birpsrigi v6grehajt6sr6l s2616 torv6nyben meghat6rozott tev6kenys6ge tekintet6ben (kiv6ve, amennyiben e tev6-
kenys6g6t v6grehajt6i iroda tagjak6nt foll.tatja);

d) az egylni szabadalmi iiglvrv6 a szabadalmi iiglviv6kr6l sz6l6 t6rv6nyben meghatdrozott tev6kenys6ge tekintet6ben;
e) az iiglv6d az iiglw6dekr6l sz6l6 torv6nyben meghat6rozott tev6kenys6ge tekintet6ben (kivdve, amennyiben e tev6kenys6g6t iiglv6di iroda

tagjakdnt vagy alkalmazott i.igyv6dk6nt folltatja);
f) szolg6ltat6 iillatorvosi tev6kenys6g gyakorl6s6ra jogosit6 igazolvinnyal rendelkez6 mag6nszem6ly e tev6kenys6ge tekintet6ben;

' A szem6lyi jtivedelemad6r6l sz6l6 tdrvdny szerinti mez<igazdasdgi <istermel6, felt6ve, hogy az6stermel6i tevdkenys6gb6i szirmazobev6tele az
ad66vben a 600 000 Ft-ot meghaladja.

Az ad6aIu'qn azon telepiildseken terheli dlland6 jellegri iparriz6si tev6kenys6g ut6ni ad6kdtelezettsdg, igy bejelentkezdsi kdtelezetts6g, ahol sz6khelye,
illet6leg Htv. szerinti telephelye tal6lhat6, A sz6khely 6s a telephely azonosit6sa kapcs6n a Htv. rendelkez6seibril kell kiindulni.

A NYOMTATVANY EGYES SORAI

I. A BEJELENTES;ETTTCE

A nyomtatv6ny egyes (1-2.) pontjaiban a bejelent6s je1leg6t kell megjel<ilni.

1. IDEGENFORGALMI ADO BESZEDSSEnE fdfSfEZETT melletti n6gyzetek egyikdbe X-et kell tenni, a beszeddsre kotelezett 6lta1i:
a) tev6kenysdgkezd€s bejelent6se vagy
b) vdltozdsbejelent6s vagy
c) tev6kenysdgmegszrin6s, -megsziintet6s bejelent6se esetdn.

2. HELYI IPARUZESI ADO melletti n6gyzetek egyik6be X-et kell tenni, az 6lland6 vagy ideiglenes jelleggel ipariiz6si tev6kenysdget v6gz6 v6llalkoz6s
6ltal tett:

. . bejelentkez6s vagy
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. vdltozds-bejelent6svagy

. tev6kenys6gmegsziin6s, -megsziintetds bejelent6se eset6n.
A viillalkoz6 611and6 jellegti ipanizdsi tev6kenys6get vd gez az onkorminyzat illet6kessdgi teriilet6n, ha ott szdkhellyel, telephellyel rendelkezik, fiigget-
leniil att6l, hogy tev6kenys6g6t r6szben vagy eg6szben sz6khelyen (telephelyen) kiviil folytatla.
Ideiglenes jellegii az ipadizlsitev6kenys69, ha az <inkorm6nyzat illet6kessdgi teriilet6n az ott szdkhellyel, telephellyel nem rendelkez6 vilialkoz6

. a) 6pit6ipari tev6kenys6get fo\tat, iltet6teg termdszeti er6forr6st tdr fel vagy kutat, felt6ve, hogy a folyamatosan vagy megszakitdsokkal v|gzett
tev6kenys6g id6tartama ad66ven beliil a 30 napot meghaladja, de nem 6ri el a 181 napot,

. b) b6rmely - az eloz6 pontba nem sorolhat6 - tev6kenys6get v6gez, ha annak fo\tat6sdb6l kdzvetleniil bev6telre tesz szert, felt6ve, hogy egyetlen
onkorminyzat illet6kess6gi terillet6n sem rendelkezik sz6khellyel, telephellyel.

Viltozrisbejelent6s (L 1. |slvagy 2. sorinak mdsodik oszlophoz tartoz6 ndgyzetben val6 jeliil6s) esetdn - a III. l-4. sorain trilmen6en - csak azt a

sort kell kitiilteni, amelyikben viltoz6s kiivetkezett be a koribban bejelentett adatokhoz k6pest! A XIII. sorban a nyomtatvdnl't al6 kell irni!

Ha az ad6kiitelezetts6g megsziindsdt jelentik be, akkor ezt a t6n1t a I. sor megfelel6 n6gyzet6be tett X-szel kell jeliilni! Ekkor - ha adatvriltozis
nem kiivetkezett be - a III. l-4. sorait kell kitiilteni, valamint a XIII. sorban a nyomtatvdnlt al6 kell irni!

Annak az ad6alanynak, aki azdrt nyijtjabe az ad6hat6sdghoz a bejelentkezdsi, vdltozdsbejelent6si nyomtatv6ny't, mert jelezni kiv6nja, hogy a kata ala-

nyak6nt az ezen ad6alanyok 61ta1 speci6lisan alkaimazand6 ad6alap-meg6llapit6si m6dszert kiv6nja villasztani [vagyis a kata alanyak6nt a Htv. 39/B. 5
(3) bekezd6se szerinti telepiil6senk6nt 2,5 milli6 forintos ad6alapotl e* atenyt aI. 2. a) sor m6sodik oszlopiiba tett X-szel kell jelolnie. E nyilatkozatot
a kata-alanyisdga kezd6 napj6t6l szrimitott 15 napon beliil vagy azad66v 15. napjdig (janurlr 15-ig) kell megtenni. Ugyanilyen jelol6ssel keil benyrijtania
a nyomtatvdn)'t annak az ad6alanynak, aki az ad6hat6sigfel6 aztkivinja jelezni, hogy bdr a telepiil6sen tovdbb foll'tatja v6llalkozdsi tev6kenys6gdt, de

a ri.,q.-TA-ban ad6alanyis6ga megsziint vagy kata aianyisiiga ugyan nem szrint meg, de nem kivdnja a kovetkez6 ad66vben, illewe az ad66vben az ad66v

l5.napjdigmegtettbejelent6seset6nazad66vben aHtv.39lB.S(3)bekezddsszerintit6teles,egyszeriisitettad6alap-megdllapit6stv6lasztani.Teh6tpdl-
d6u1, ha az ad6alany a 2013. 6vben a t6teles egyszeriisitett ad6alap-meg6llapit6st alkalmazta, de 20i4-ben m6r ezt nem kivdnja megtenni, akkor 2014.
janurir 15-ig lehet e ddntdst bejelenteni. 2014. januir 15-6t kovet6en benyrijtott ilyen dont6s esetdn, a dontds m6r csak a 2015. ad66vre vonatkozhat.

Annak az ad6alanynak, aki tev6kenys6g6t a telepiil6sen rijonnan, kata alanyk6nt kezdi 6s jelezni kivdnja, hogy a kata alanyak6nt az ezen ad6alanyok
6ltal specirilisan alkalmazand6 ad6alap-megdllapitdsi m6dszert kiv6nja v6lasztani, ezt a t6n1t a I. 2. a) sor els6 oszlopdba tett X-szel kell jelolnie.

II. HELYI IPARUZESI ADOELoLEG BEJELENTESE (ALLAND6 JELLEGO IPARUZESI TEVEKENYSEG ESETEN)

A v6llalkoz6 - a jogel6d n6lktil kezd6, az el6tirsasdg, a megsziin6 v61lalkoz6, illetve a t6teles, kizir61ag a kata alanyokra vonatkoz6, Htv. 3918. S (3) be-

kezd6se szerinti egyszeriisitett ad6alap-megdllapit6st vdlaszt6 ad6alanyok kiv6tel6vei - a helyi ipaniz6si ad6ban az ad66vben kezd6d6 (keresztf6l6ves)

elrilegfizet6si id6szakra - az egyes esed6kess6gi id6pontokra es6 osszeg feltiintet6s6vel onkormilnyzatonk6nt - ad6el6leget koteles a bejelentkez6ssel

egyidejileg az ad6hat6sdg 61ta1 rendszeresitett nyomtatv6nyon bejelenteni. A benytjtott - ad6el6leget tartalmaz6 * bejelentkez6si nyomtatvdny vegre-

hajthat6 okiratnak min6siil.
Az ad6koteles tev6kenys6g6t az onkormdnyzat illet6kess6gi terilet6n az adodv kozben jogel6d ndlkiil kezd6, valamint az dtalakul6ssal (szdw6l6ssal,

kivril6ssal, osszeolvad6ssal, illetve t6rsasdgiforma v6ltoz6ssal) l6trejtitt rij t6rsas6g eset6n, tovdbb6 ha az onkormdnyzat az ad6t 6v kdzben vezeti be,

az el6legfizet6si id6szak az ad6kdtelezetts6g, ,,hivatkozott" etalakul6s, ad6bevezet6s kezd6 napj6t6l az aztkiivet6 ad66v els6 f6l6v6nek uto1s6 napj6ig

terjedrf id6tartam.Ha az 6talakul6s formrija beolvad6s vagy kiv6l6s, akkor az 6h'ev6, illetve a fennmarad6 jogut6d ad6z6nak az 6talakul6sr6i v|litoz|s'

bejelent6st kell tennie, de - mivel az e16legfizet6si id6szaka vdltozatlan - el6leget nem kell meg6llapitania 6s bevallania.
Ha a kata aianyokra vonatkoz6 - Htv. 39i8. 5 (3) bekezd6s szerint - egyszenisitett ipariizlsi ad6alap-megdllapit6si m6dszert v61aszt6 v6llalkoz6

kata alanyis6ga megszrinik, akkor a megsziin6s h6napj6nak utols6 napjdt ktivet6 15 napon beliil z6ro iparizlsi ad6bevallSst ds a viiltoz6st6l sz6-

mitott 15 napon belil viltoz6sbejelent6si nyomtatvdnyt kell benytijtania. Ekkor az ad6e161eget a viltozdsbejelent6si nyomtatvdnyon kell bevallani.

A v6ltoz6sbejelent6si nyomtatvdnyon kell bevallani az ad6eloleget akkor is, ha a vdllalkoz6 kata alanyis6g6nak fenntart6sa mellett az ipariiz6si ad6t a

kovetkez6 6r't6l m6r nem t6teles ad6alap szerint kivdnja fizetni (meg6llapitani). Ekkor az ipariiz6si. ad6t m6r nem a t6teles ad6alap szerint fizetti kata

alany el6flegfiet6si id6szaka 2014. 01. Ol-tol 2015. 06. 30-ig tart.
Az el6legosszeg eket az elllegfrzet6si id6szak egyes el6legfizetdsi id6pontjaira kell megdllapitani 6s bevallani. Az el6legfizet6si id6szakban egy vagy kett6

vagy h6rom el6legfizet6si id6pont lehet. Az el6legfizetlsr id6pont - naptfri 6rvei azonos iizleti 6vet v6laszt6 ad6z6 eset6n - keresztf6l6ves el6legfizet6si

idoszak ok6n jellemz6en szeptember 15-e, ilietve m6rcius 15-e, ha az el6legfizet6si id6szak ezen id6pontokat mag6ban foglalja, akkor ezen id6pontokra

kell az el6leget bevallani.
Az ei6leg osszege az ad6k6teiezetts6g keletkez6s6nek ad66vdre viirhat6 ad6 eltilegfizet6si id6szak napjaira ard'nyositva meg6llapitott 6sszeg6nek az egyes

e16legfizet6si idcipontok sz6m6val osztott tisszege.
P61d6uL Ha a napt6ri 6r,.vel azonos iizleti 6ves ad6z6 2014. febru6r 10-t6l l6tesitett telephelyet a telepiil6sen, akkor esetdben az el1legfizetdsi
id6szak 2014. febru6r 10-t6l 2015. jrinius 30-ig tart. Ezt az id6szakot kell feltiintetni a IL 1. sor6ba. Ezen id6szakon beliil h6rom el6legr6szlet

esed6kessdgi id6pont van: 2014. mdrcius 15.,2014. szeptember 15.,2015. miircius 15. Ezekre az id6pontokra kell beirni az el6legeket a be'

jelentkez6si nyomtatv6ny II. 2-4. megfelel6 soraiba. Ha az ad6z6 eset6n a 2014. 6vben kezdldb ad66vre viirhat6 ad6 p61d6ul 3 mi11i6 forint,

akkor az egyes et6legfizet6si id6pontokra (egyenl6 ar6nyban) 1-1 milli6 forintot kell bevailani (feltiintetni) 6s az egyes id6pontokban megfi-

zetni. Ugyanigy 3 el6legfizet6si id6pont van, ha a kata-alany 2013-ban m6g az egyszenisitett, t6teles ad6alap szerint ad6zott, de 2014-ben ezen

ad6z6si m6dot m6r nem kivdnja alkalmazni.
Abban az esetben, ha az ad6z6 csak 2014. november 15-6n l6tesit telephelyet a telepiil6sen, akkor az el6legfizet6si id6szaka 2014. november

15-t6l 2015. jrinius 30-ig terjed, amit a II.l. sorba kell beirni. Ebben az id6szakban csakegy el6legfizet6si id6pontvan:2015. miircius 15. Ezt

az id6pontot kell feltiintetni a 1I.2. sorban. Ha a201,4. ad66vben kezdcid6 ad66vre a v6rhat6 ad6 200 000 forint, akkor ezt az ad6tisszeget kell

2015. m6rcius 15-6re bevallani (beirni a II.2. sorba) 6s megfizetni az esed6kess6gkor. Ekkor a II. 3-4 sorait nem kell kit<ilteni.

III.ADOALANY

Ezekben a sorokban kell feltiintetni az ad6z6ravonatkoz6, egyes pontokban emlitett adatokat.
Az ad6alany gazd6lkodrisi form6ja megnevez6s6ndl a KSH 6ltal kiadott gazdasigi szervezetek gazddlkoddsi forma szerinti oszt6lyoz6s (GFO'201 1)

szerinti 3 jegyti (!) k6dot 6s az ahhoz tartoz6 megnevez6st kell haszndlni.
P61d5k gyakori gazddlkod6si formfkra:
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,,7, Gazddlkoddsi formdja megnevezdse: korldtolt felel6ssdgti tdrsasdg

"7. 
Gazddlkoddsi formdja megnevezdse: rdszvdnytd.rsasdg

,,7. Gazddlkoddsi formdja megneveztse: takartk- As hitelsziivetkezet
,,7. Gazddlkoilisi formdja megnevezise: mezdgazdasdgi sziiyetkezet
,,7, Gazfuilkoddsi formdja megnevezise: ilgyvicli iroda
,,7. Gazddlkoilisi formdja megnevezise: betdti tdrsasdg
,,7. Gazddlkoddsi formdja megnevezdse: egydni c6g
,,7. Gazdilkoddsi formdja megnevezdse: egydni fillalkozoi nyibdntartdLsban szereplf egyLni vdllalkozf

A f6tevdkenysdge megnevez6se eset6ben a KSH 6ltal kiadott gazdas6gi tev6kenys6gek egys6ges Sgazati osztSlyozfsi rendszernek (TEAOR08) megfele-
16 elnevez6st 6s   jegfi (!) k6dot kell haszn6lni.
Szdkhelynek tekintend6 belf<ildi szervezet eset6ben az alapszab|lyiban (alapit6 okirat6ban), a c6gbejegyz6sben (bir6s6gi nyilv6ntart6sban), az egydni
vdllalkoz6 esetdben az egy6ni v611a1koz6k nyilvintartdsdban ekk6nt feltiintetett hely a mag6nszem6lyek eset6ben az 611and6 lak6hely. A ktiLlfoldi sz6k-
helyii vrillalkoz6s magyarorsziigi fi6ktelepe vonatkoziis6ban a sz6khely alatt a cdgbejegyzdsben a fi6ktelep helyek6nt megjekilt helyet kell 6rteni. Bizalmi
vagyonkezeldsre l6trejott vagyontomeg eset6n a vagyont<imeg, mint ad6alany sz6khelye a bizalmi vagyonkezel6 sz6khelye.

IV. ALAKULAS, SZUNETELTETES, MEGSZUNES

Ebben a rovatban az alakuldssal, megsziin6ssei osszefiigg6 esem6nyeket kell bejelenteni.

V, A KATA TIATALYA ALA TARTOZO ADoALANY EGYSZERUSITETT, TETELES ADoALAP MEGTT TAnozASARAvoNATKoZo
BEIELENTESE

Ezt a rovatot azoknak az ad6alanyoknak kell kit<ilteni, akik(nek)

a) kata alanyk6nt az ad66vre, a kiz6r6lag a kata-aianyok 6ltal alkalmazhat6, Htv. 39lB. g (3) bekezd6s szerinti ad6alap-meg6llapitrist v|laszgik, azaz
fgy dontenek, hogy telepiil6si ad6alapjuk valamennyi - az ad6telezetts6gtikkel 6rintett (szdkheiyiik, illetve telephelyeik szerinti) - teiepiil6sen
2.5 milli6 forint.

b) kata alanyk6nt az a) pontban emlitett specidlis iparuzlsi ad6alap-meg61lapit6st vdlasztott6k 6s kata-alanyisdguk megszrint,
c) kata alanykdnt az a) pontban emlitett specidlis ipariiz6si ad6alap-meg6llapitdst vrilasztottdk 6s ezt az ad6alap-megdllapitrisi m6dszert a kovetkez6

ad66vben, illetve 2014. janu6r 1. ds janu6r 15-e kozotti bejelent6s eset6n a 2014. ad66vben mdr nem kivinj6k alkalmazni.

1. A kata alanyis6g szab6lyait a kisad6z6 v6llalkozdsok tdteles ad6jdr6l 6s a kisvrillalati ad6r6l sz6l6 2\,2.6vi CXLVII. trirv6ny (kata tv.) tartalmazza.
Az itt leirtak alapj:in a kata alanyisSgotazegy|nivrillalkoz6, egydni cdg, valamint kizitr6lagmaginyszem6lyekkcizremrikod6s6vel l6trehozott krizke-
reseti tersaseg 6s betdti t6rsasegv6laszthatja. A kata a kata tv. el6irisai 6rtelm6ben tdteles m6rtdkben(25,50 vagy 7 5 ezerFtlh6 m6rt6kben) fizetend6.
A kata alanyok adminisztr6ci6s terheinek csokkent6se 6rdek6ben ezen ad6alanyoknak az ipaniz6si ad6ban is van lehet6s6giik egyszeriisitett
ad6alap-meg6llapitdsra. 2014. januir 1-j6t61 m6r nemcsak a kata alanyis6g eg6sz6re, hanem az adott ad66vre is v6laszthatj6k a kizdr6lag a kata
alanyok 6ltal alkalmazhat6, a Htv. 39/B. 5 (3) bekezd6s szerinti ad6alap-megrillapit6si m6dszert. Erre vonatkoz6 igdnyet a kata-alanynak min6-
siil6 ipariizdsi ad6alany a Htv. 39lB. 5-6nak (9) bekezd6se 6rtelm6ben a kata hat6lya al6 tartoz6st6l szimitott 15 napon beliil vagy az adott 6v
janurir 15-ig koteles bejelenteni az <inkorm6nyzati ad6hat6s6gnak. Abban az esetben, ha a kata alanya a Htu39lB. S-6nak (9) bekezddse szerinti
egyszenisitett ad6meg6llapit6sra vonatkoz6 bejelentdsi hat6rid6t elmulasztja, akkor a kata alanyokra alkalmazand6, Htv. 3918. S (3) bekezddse
szerinti egyszerrisitett ad6alap-megrillapit6st nem v6laszthatja. A kata alanyk6nt va16 V. l. pont szerinti bejelent6sre vonatkoz6 l5 napos hatir-
id6 elmulasztisa teh6t jogvesztd, a hatdrid6 mulaszt6siinak kiment6s6re azotbanigazo\|si kdreiemmel lehet 6lni! Fontos azonban megjegyezni,
hogy a Htv. 39lB. 5-6nak (3) bekezd6se szerinti egyszeriisitett ad6alap-megillapit6st v6laszt6 kata-alanynak ezt a ddnt6s6t nem kell a kovetkez6
ad66vben megrijitania. Amennyiben ,,bejelentkezett" ezen egyszeriisitett ad6alap-meg6llapit6si szab6ly hat6lya al6, akkor ez a dontdse mind-
addig 6rv6nyes, amig kil6p6si sz{nddkdt az onkormdnyzati ad6hat6s6ggal nem krizli, utoljdra abban az ad66vben, amelyben bejelenti, hogy a
jov6ben az ad6 alaplilt nem a Htv. 39lB. S (3) bekezd6se szerinti m6dszerrel kivrinja meg6llapitani.
1.1. kata-alanykdnt a Htv. 39lB. S-6nak (3) bekezd6se szerinti egyszerrisitett ad6alap-megdllapit6s alkalmaz6s6nak kezd6 napja. Ez -ha az ad6-

alany az egyszeriisitett ad6alap-megrlllapitdsi m6dszert a kata-alanyisigakezd6 napj6t6l vrilasztja - a kata alanyisdg kezd6 napja (a kata tv.
4. S (1)-(2) bekezd6se alapj6n a kata v6lasztds6r6l sz6l6 bejelent6s h6napj6t kovet6 h6nap l. napjavagy - a tev6kenys6gdt 6v kozben kezd6
v6llalkoz6s esetdn - az {llami ad6hat6s6gn6l va16 nyilvdntart6sba v6tel napja), ha pedig ad66vre vdlasztja annak az 6vnek az els6 napja (ja-
nu6r 1-je), amelyikben ezt a m6dszert el6sz<ir alkalmazni kivdnja.

1.2. Ezen sor kitrilt6s6vel az l. pont szerinti egyszeriisitett ad6alap-meg6llapit6st viilaszt6 kata alany arr6l nyilatkozik, hogy tudomisul veszi,
hogy dont6se eredmdnyek6nt a telepiil6si ad6alap valamennyi - az ad6kotelezetts6g6vel 6rintett [sz6khelye 6s telephelye(i) fekv6se szerint
iiiet6kesl<inkormdnyzatfel62,5milli6forint.Ezensorkitiilt6seazl.pontkitiiltdseeset6nKOTELEZd!AHrv.39/B. S-rlnak(3)bekezd6se
szerint ugyanakkor - bizonyos esetekben - az ad66vre az ad6alap lehet 2,5 milli6 forintnill kevesebb.

1.3. A kata aianyisdg kezd6 napja [a kata tv. 4. S (1)-(2) bekezd6se alapjrin a kata v61asztisdr6l s2616 bejelentds h6napj6t k<ivet6 h6nap 1. napja
vagy - a tev6kenys6g6t 6v krizben kezd6 v6llaikoz6s esetdn - az Sllami ad6hat6s6gn6l va16 nyilvdntart6sba vdtel napjal.

2. Az ezen pont al6 tartoz6 sorokat az ad6alanmak akkor kell kitijltenie, ha a Htv. 39/8. S (3) bekezd6se szerinti ad6alap-meg6llapit6sra vonatkoz6
jogosults6ga megsziinikvagy ezt az ad6alap-meg6llapitdsi m6dszert kata-alanyk6nt a kovetkez6 6rt6l, illetve 2014. janu6r 15-ig t<irtdnt bejelentds
eset6n a 2014.6vt61mrir nem kivrinja alkalmazni.
2.1. A Htv. 3918. S (3) bekezddse szerinti ad6alap-megdllapit6sra vonatkoz6 jogosults6gdt elveszt6 ad6alany ezen sor kit<i1t6s6vei tiinteti fel kata

alanyisdga megsziin6s6nek napjdt [Ld. kata tv. 5. S].
2.2. A kata-alany ezen sor kitolt6s6vel nyilatkozik arr6l, hogy bdr kata-alanyis6gdt a jov6ben is fenntartja, a Htv. 39lB. g (3) bekezd6se szerinti

egyszerrisitett ad6alap-megdllapitdsi m6dszert a kovetkez6 6vt<il mdr nem kivdnja alkalmazni. A Hfv. 3918. S (9) bekezd6sdben foglaltak
drtelm6ben a nyilatkozattdtel dvdben 6rv6nyes utolj|ra az 1. pont szerinti dont6s, igy ebben a pontban az ad6alany - a2074. jawir 15-ig val6
bejelentds eset6t kiv6ve - csak a v6ltoz6s-bejelent6srdl s2616 nyomtatvdny kitolt6se dvdt k<ivet6 6vet jelolheti meg olyan 6vk6nt, amelyben
aHtv. 3918. S (3) bekezd6se szerinti egyszeriisitett ad6alap-megdllapitdst m6r nem kivrinja alkalmazni.Ha a kata-alany 2014. janu6r 15-ig
dont arr6i, hogy mdr nem kivfnja a t6teles egyszenisitett ad6alap-megfllapitds szerinti ad6alapot meg6llapitani, akkor ez a drint6se a 2014.
ad66vre is vonatkozik.
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Krror,Tesr urvrurATo A BEJETENTKEZnS, VArtOZASsnJnrnNrnS
NYoMTATvANyrroz

nENvultAsAnn xotErEzETTEK ronE

Ezt a nyomtatvinlt azoknak az ad6z6knak kell benyrijtaniuk, akik(nek)/amelyek(nek):
a) az idegenforgalmi ad6 beszed6s6re kotelezett6 vflnah
b) az idegenforgalmi ad6 beszed6s6re kotelezettk6nt adataikban vdltozfs k<jvetkezik be,
c) az idegenforgalmi ad6 beszed6sdre vonatkoz6 koteiezetts6giik megszrint,
d) az ipariizdsi ad6 alanydvd vdlnak a telepiil6sen [a telepiiLl6sen rilland6 jellegti ipaniz6si tev6kenys6get kezdenek m eg, azaz atelepil6sen szdkhelyet,

Htv. szerinti telephelyet l6tesitenek, vagy a telepiil6sen ideiglenes jellegii ipar(izlsi tev6kenys6get kezdenek meg (dpit6ipari tev6kenys6g eset6n
az ad6kotelezetts6g a 31. napt6l keletkezik), vagy megl6v6 sz6khely, telephely esetdn az onkormdnyzat az ipariizlsi ad6t els6 izben (ism6telten)
vezeti bel,

e) az ipariizi-si ad6alanyk6nt kordbban bejelentett adataikban vriltoz6s krivetkezik be,
f) az adott telepiildsen az ipariizlsi ad6kdtelezetts6ge megsziinik (megszrinik az ad6alanyts|gvagy megsziinik a telepiil6sen a sz6khely, telephely,

illetve ad6ktjteles tev6kenys6g-v6.gz6.s,vagy az onkormilnyzat az ipariiz6si ad6rendeletdnek hat6lyon kiviil helyez6se eset6n),
g) a kisad6z6 vdllalkozdsok t6teles ad6ja (kata) hat6lya al6tartoz6 ad6alanykdnt az ipartiz6si ad6ban a kisad6z6 v6llalkozdsok tdteles ad6jdra vonat-

koz6 * a Htv. 39/B. S (3) bekezddse szerinti * egyszeriisitett ad6alap-megallapit6st v6lasztj6k,
h) a kisad6z6 vdllalkoz6sok t6teles ad6jdban (kata) az ad6alanyisdguk megsziinik,
i) kata-alanyk6nt nem kiv6nj6k a ktivetkez6 6'r,.t6l alkalmazni a Htv. 39lB. S (3) bekezd6se szerinti egyszeriisitett ad6atap-meg6llapit6si m6dszert.

A helyi ad6kr61 sz6l6 1990.6vi C. t<irv6ny (Htv.) alapj{in idegenforgalmi ad6 beszed6s6re kiitelezett:

. a sz6ll6shely ellendrtdk fej6ben t6rt6n6 6tenged6se eset6n a szilllilsdijjat egytitt a sz6ll6sad6,

. a szdllishely vagy bdrmely m6s ingatlan ingyenesen tort6n6 6tenged6se eset6n a szdlldshellyel, ingatlannal rendelkezni jogosult.

Az iparrizdsi ad6 alany6nak tekintend6k a gazdas6gi tevdkenys6get sajdt nev6ben 6s kock6zatdrahaszonszerzl.s c61jrib61, idLzletszeriienvl.gz6
r egyes - vdllalkozdsi tevdkenysdget v6 9z6 - maginszem6lyek,
. jogi szemdlyek, ide6rtve a felsz6mol6s vagy vdgelsz6molds alatt I6v6 jogi szemdlyeket is,
' egy6ni cdgek, egy6b szervezetek, ide6rtve a felsziimol6s vagy v6ge1szdmo16s alatt l6v6 egydb szervezetet is.

A Htv. alapjdn a kovetkez6 magdnszem6lyek min6siilnek iparizlsi ad6alanynak (villalkoz6nak):

. A szem6lyi jovedelemad6r6l s2616 tdrv6ny szerinti egy6ni viilla1rkoz6, azaz
a) az egy6niv6llalkoz6r6l 6s az egylni c1gr6l s2616 t<irv6ny szerinti egy6ni vdllalkoz6i nyilvdntartisban szerepl6 magdnszem6ly, az emlitett nyil-

vdntart6sban rogzitett tev6kenys6ge(i) tekintet6ben azzal,hogy nem min6siil egy6ni v6llalkoz6nak az a maginszemdly aki
aa) az ingatlan-b6rbeaddsi,
ab) a sz6ll6shely-szolg6ltat6si tev6kenys6g folpat6s6nak r6szletes felt6teleir6l 6s a szdllishely-iizemeltet6si enged6ly kiad6srlnak rendjdr6l s2616

kormiinyrendelet szerinti egy6b sz61l6shely-szolg6ltatdsi
tev6kenys6g6b6l. szirmaz6 bevdtel6re az onill6 tev6kenys6gb6l szLrmaz6 jovedelemre, vagy a t6teles dtaliinyad6zdsra vonatko z6 rendelkez6.-
sek alkalmazdsdt v|lasztja, kiz6r6lag a vilasztott rendelkez6sek szerinti ad6ziisi m6d alapj6ul szolgdl6 bev6telei tekintet6ben;

b) akozjegyz6 akdzjegyz<ikr<il sz6l6 ttirv6nyben meghatirozott tev6kenys6ge tekintet6ben (kiv6ve, amennyiben e tev6kenys6 g6tk6zjegyz6ituoda
tagjakdnt folltatja);

c) az on6ll6 bir6s6gi v6grehajt6 a birps6gi v6grehajt6sr6l sz6l6 t<irvdnyben meghat6rozott tevdkenysdge tekintet6ben (kiv6ve, amennyiben e tev6-
kenysdg6t vdgrehajt6i iroda tagjakdnt folltatja);

d) az egy|ni szabadalmi iiglvivri a szabadalmi iig1viv6kr61 sz6l6 torv6nyben meghatiirozott tev6kenys6ge tekintetdben;
e) az ngyv6d az tigyvddekr6l sz6l6 ttirv6nyben meghatdrozott tevdkenys6ge tekintet6ben (kiv6ve, amennyiben e tev6kenys6g6t iiglvddi iroda

tagjak6nt vagy alkalmazott iiglv6dk6nt foll'tatja);
f) szolgriltat6 6llatorvosi tevdkenys6g gyakorl6sdra jogosit6 igazolv(nnyal rendelkez6 magilnszemdly e tev6kenysdge tekintet6ben;

' A szemdlyi jovedelemad6r6l s2616 trirv6ny szerinti mezlgazdasdgi 6stermel6, felt6ve, hogy az 6stermel6i tev6kenysdgb6l szirmaz6 bev6tele az
ad66vben a 600 000 Ft-ot meghaladja.

Az ad6alany't azon telepiil6seken terheli 6l1and6 jellegii ipariizdsi tevdkenys6g utdni ad6kotelezetts69, igy bejelentkez6si kotelezetts6g, ahol szdkhelye,
illet6leg Htv. szerinti telephelye talilhat6. A sz6khely 6s a telephely azonositdsa kapcs6n a Htv. rendelkez6seib6l kell kiindulni.

A NYOMTATVANY EGYES SORAI

I. A BEJELENTES JELLEGE

A nyomtatvilny egyes (1-2.) pontjaiban a bejelent6s jelleg6t kell megjelcilni.

l. IDEGENFORGALMI ADO BESZEDESERE KOTELEZETT melletti n6gyzetek egyikdbe X-et kel1 tenni, a beszed6sre kotelezeu illtali:
a) tev6kenysdgkezd6s bejelent6se vagy
b) vrlltoz6sbejelentds vagy
c) tevdkenys6gmegszrinds, -megsziintet6s bejelent6se eset6n.

2. HELYI IPARUZESI RO6 melletti n6gyzetek egyik6be X-et kell tenni, az iilland6 vagy ideiglenes jelleggel ipariiz6si tev6kenys 6.getv€.gz6villlakozis
6ltal tett:

. bejelentkez6s vagy
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