
BEVATLAS
a helyi.ipariiz6si ad6r6l

ideiglenes jellegti ipariiz6si tev6kenys6g eset6n

Ar/az iinkorminyzat illet6kess6gi teriilet6n folytatott tev6kenys6g ut6ni ad6kiitelezetts6gr6l

(Benyfjtand6 a tev6kenysEgv6gzfls helye szerinti telepiil6si iinkormdnyzat,

f6virosban a f6virosi iinkorminyzat ad6hat6s6 githoz.)

I. Tev6kenys6gjellege
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L--J 1. Epit6ipari, term6szeti er6forr6s-felt6rds,-kutat6s
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II. Bevallott id6szak
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III. Az ad6

1. A II. pontban szerepl6 id6szak napjainak sz6ma

2. Az ad66vi kor6bbi bevall6s(ok)ban szerepl6 id6szak(ok) napjainak szdma

3. Epit6ipari, term6szeti er6forr6s felt6r6si, kutat6si tev6kenys6g nem ad6koteles id6tartama
(ad66venk6nt legfeljebb 30 nap)

4. A kor6bbi bevall6s(ok)ban szereplS id6szak(ok) id6tartamfb6l azon napok sz|ma,
amely ut6n az ad6t megfizett6k

5. Ad6k<jteles napok sz6ma (l+2-3-4)

6. Fizetend6 ad6 (5. sor x ...... Ft/
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IV. Ad6alany
l. Ad6alany neve (c6gneve):

2. Sziilet6si helye: v6ros/kozs6g,,o.1.' fffl 6" ff l r'o f-I'up

3. Anyia sziilet6si csalddi 6s ut6neve:

4. Ad6azonosit6 jele: Ad6sz6ma:[rrrrill n il
irl-ttrlt5. Statisztikai szdmjele: I | |

5. P 6nzlnt6.zeti sz6mlasz6ma:

6. Sz6khelye, lak6helye: [-m vdros/kozs69

7 . LeveIez6si.,-.' [fl-l

kcizteriilet 
- 

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

vdros/kcizs69

kozteriilet - kozteriilet jellege - hsz. - ep. -lh. - em. - ajt6

8. Telefonsz6ma: e-mail cime:

V. Felel6ss6gem tudatiban kijelentem, hogy a bevall6sban kiiziilt adatok a val6signak megfelelnek.

helys69 6v h6 nap az ad6zo vagy k6pviseltije (meghatalmazottia) al6ir6sa

C.0243-305, r. sz. - Petria Nyomda Zrt



KITOLTESI OTMUTATO
A 2OI4. ADOEU IDEIGLENES JELLEGU IPARUZESI TEVEKENYSEG UTANI

IPARUZ€SI ADoBEVALLASI NYOMTATVANYHOZ

AZ IDEIGLENES 'ELLEGU IPARUZESI ADoBEVALLAS BENYfJTA-
SARA KOTELEZETTEK K6RE

Ezt a bevalldsi nyomtatv6nyt azoknakkell benytjtaniuk, akik/amelyek az ipar-
iiz6si ad6 alanyri'nak min6siilnek, ideiglenes jellegii ipariizdsi tev6kenys6get
folytatnak 6s az ideiglenes jellegri ipariiz6si tev6kenys6g v6gz6s6nek helye
szerinti telepiil6si iinkormrinyzat az iprriizdsi ad6t bevezette,

Az ipartiz6si ad6 alanyinak tekintend6k a gazdasigi tevdkenysdget saj6t nev6-
ben 6s kockizat6ra haszonszerz6s c6lj6b6l, uzletszeriien v6.gz6
r egyes - villalkozlsi tev6kenys6get v6gz6 - mag6nszemdlyek,
. jogi szemdlyek, ide6rwe a felszSmolds vagy v6gelsz:imoliis alatt 16v6 jogi sze-

m6lyeket is,
. az egy6b szervezetek, idedrtve a felsz6moi6s vagy v6gelszdmoliis alatt 16v6

egy6b szervezetet is.

A helyi ad6kr6l sz6l6 1990. 6vi C. torv6ny (Hw.) alapj6n a k<ivetkez6 mag6n-
szem6lyek min6siilnek ipariiz6si ad6alany'nak (v6llalkoz6nak):
. A szem6lyr j6vedelemad6r6l sz6l6 torvdny szerinti egy6ni vSllalkoz6, azaz

a) az egy|nivlllalkoz6r6l 6s az egydni c6gr6l sz6l6 tcirviny szerinti egy6ni
v6llalkoz6i nyilv6ntart6sban szerepl6 mag6nszem6ly, az emlitett nyil-
vdntartSsban rogzitett tevdkenys6ge(i) tekintet6ben azzal, hogy nen
min6siil egydni v6llalkoz6nak az a magdnszemdly, aki

a a ) az ingatlan-b6rbead6si,
ab) a szSllSshely-szolgdltat6si tev6kenys6g fo11'tat6sinak r6szletes feltdtelei-

161 6s a szlll6shely-iizemeltet6si enged6ly kiad6srlnak rendj6r6l sz6l6
korm6nyrendelet szerinti egy6b sz6ll6shely-szolgifltatisi

tev6kenys6gdb6l sz6rmaz6 bev6tel6re az 6nii16 tev6kenys6gb6l szSrrnaz6
jdvedelemre, vagy a t6teies etaliinyad6zisra vonatkoz6 rendelkez6sek alkal-
maziisdt v6lasztja,l<zir6lagavilasztott rendelkez6sek szerinti ad6z6si m6d
alapjiul szolgril6 bevdtelei tekintetdben;

b ) a kozjegyz6 a kdzjegyz6kr6l s2616 tdrv6nyben meghat6rozott tev6keny-
s6ge tekintetdben (kiv6ve, amennyiben e tev6kenys6g|t kozjegyzli iro-
da tagjak6nt folltatja) ;

c) az <inrili6 bir6s6gi v6grehajt6 a bir6s6gi v6grehajtdsr6l sz6i6 t6rv6nyben
meghat6rozott tev6kenys6ge tekintet6ben (kivdve, amennyiben e tev6-
kenys6g6t vdgrehajt6i iroda tagjak6nt foilaatja);

d) az egydni szabadalmi iigywiv6 a szabadalmi iig1ruiv6kr61 s2616 ttirv6ny-
ben meghatiirozott tev6kenysdge tekintet6ben;

e) az igyvid az iiglv6dekr6i sz6l6 torv6nyben meghat6rozott tevdkeny-
s6ge tekintet6ben (kiv6ve, amennyiben e tev6kenys6g6t iiglw6di iroda
tagjakdnt vagy alkalmazott iigyv6dk6ntfolltatja);

f) a szolg6ltx6 6llatorvosi tev6kenys6g gyakorl6s6ra jogosit6 igazolviny-
nyal rendelkez6 mag6nszemdly e tevdkenys6ge tekintet6ben;

. A szemdiyi j<ivedelemad6r6l s2616 tdrv6ny szerinti mezfgazdasigi 6sterme-
16, fe1t6ve, hogy az 6stermel6i tev6kenys6gb6l szdrmaz6 bev6tele az ad66v-
ben a 600 000 Ft-ot meghaladja.

Ideiglenes jellegii az ipariiz|si tev6kenys6g, ha az onkorminyzat illet6kess6gi
teriilet6n az ott sz6khellyel, telephellyel nem rendelkez6 vdllalkoz6

a) 6pit6ipari tev6kenys6get folytat, illet6leg term6szeti er6forrist tdr fel
vagy kutat, felt6ve, hogy a folyamatosan vagy megszakit6sokkal v6gzett
tev6kenys6g id6tartama ad66ven beliii a 30 napot meghaladja, de nem
6ri eI a l8l napot,

b) birmely - az a) pontba nem sorolhat6 - tev6keryrs6get v6gez. ha annak
folytatis6b6l kiizvetleniil bev6telre tesz szert, felt6ve, hogy egyetlen iinkor-
m6nryzat illet6kess6gi teriilet6n sem rendelkezik szdkhellyel telephellyel.

Az 6pit6ipari tev6kenys6g a Htv. aikalmazds6ban a Gazdasigi Tev6kenys6gek
Egys6ges Osztdlyozisi Rendszere 2008. januiir 1-j6t6l hatilyos (TEAOR08)

besorol6sa szerint a 4I-43. 6gazatokba sorolt tev6kenysdgek <isszess6ge.

Ha az 6pit6ipari tev6kenys6g folytat:is6nak, illet6leg a term6szeti er6forriis feltS-
ris6nak, kutatdsiinak id6tartama az dnkormrinlzat illet6kess6gi teriiLlet6n a 180
napot meghaladta vagy el6relithat6an meghaladja, akkor e tevdkenysdgek v6g-
zds6nek helye a tev6kenys6gvdgzes megkezd6s6nek napj{t6l telephelynek min6-
siil a v6llalkoz6nak 6lland6 jellegii iparriz6si tevdkenys6get v6gz6k6nt kell be-
jelentkeznie ds az ideiglenes jellegri tev6kenys6g ut6ni ad6t nem kell megfizetnie.
Amennyiben a villlalkoz6 az onkorm6nyzat iliet6kess6gi teriiiet6n folytatott ideig-
lenes jellegii ipariiz6si tev6kenys6ge utrin az ad66we mdr fiz.etettad6t,akor aztaz
adott <inkormrinyzat illet6kess6gi teriilet6n v6gzett ad66vi rilland6 jellegii ipar$26-
si tev6kenys6g utrini ad6b6l vonhatja le.

A BEVALLAS BENYOITASA, ADoFIZETES ESEDEKESSEGE

A bevall6st - f6szabdly szerint - a tev6kenys6gv6gz6s befejez6s6t kiivet6 h6-
nap 15. napriig kell benpi'jtani 6s egyidejiileg az ad6t megfizetni!
Amennyiben a vdllalkoz6 el6zetes bejelentds6t6l elt6r6en a v6llalkoz6nak az
cinkormiinyzat illetdkessdgi teriilet€nv|.gzetl6pit6ipari tev6kenys6ge m6gsem
min6siil rilland6 jellegrinek (az ad66ven beliil 180 napnril riividebb ideig
tart), azaz ideiglenes jellegii ipariizdsi tev6kenys6g utdni ad6kcitelezetts6ge 611
fenn, akkor arr6l legk6s6bb az ad66vet kiivet6 6vjanudr 15. napjriig kell be-
vallrist benplitani. A bevalliis benlujt6s6val egyidejrileg az ad6t az ideiglenes
tev6kenys6g ut6n egy6bk6nt fizetend6 ad6 eredeti esed6kessdg6t6l szimitott
k6sedelmi p6tl6kkal novelten kell megfizetni.

A NYOMTATVANY EGYES SORAI

r. A TEVEKENYSf,G IELLEGE

Az egyes sorok melletti nlgyzetbe tett x-szel kell lelolni a tev6kenys6g vdgzd-
s6nek formiij6t, mely lehet 6pitSipari tev6kenys6g, term6szeti er6forrris felt6r6-
sa, kutat6sa vagy b6rmely mils v6llalkoz6si tev6kenys6g, ha az ad6z6nak nincs
Magyarorszigon sz6khelye vagy teiephelye. Az els6 esetben a 1. sor, a misodik
esetben a 2. sor melletti ntgyzetbe kell x-et tenni. A 2. sorban a tev6kenys6g-
v6gz6s jelleg6t is be kell irni (p1.: g6pszerel6s, berendezdsek javitisa).

II. BEVALLOTT IDoSZAK

Itt kell feltiintetni azt az id6szakot, amelyen belii az ad6kdteles tev6kenys6g-
vdgz6s zajlott, 6s amelyr6l mdg az ad6z6 nem nyrijtott be bevall6st. P6ldriul, ha a
tev6kenys6get az ad6z6 2014. nijus 25-6n kezdte meg 6s 2014. november 30-6n
fejeztebe, akkor e kdt id6pontot kell beirni.

Epit6ipari tev6kenys6gv6gz6s eset6n a tev6kenys6gv6gz6.skezd6 napja a mun-
kav6gz6s helyere val6 felvonulds napja (f6v61lalkoz6 eset6n akkor is, ha ezt az
alv6llalkoz6ja teszi meg), utols6 napja pedig a munka megrendel6 6ltali elfo-
gad6s6nak (alv6llalkoz6 esetdn a f6v6llalkoz6 6ltali teljesitds6nek) napja. E k6t
id6pont kozoui id6szak az ad6kdteles, fuggetleniil att6l, hogy e k6t id6pont
kdzdtt volt olyan nap, melyen munkav6gz6s nem zajlott.

III. AZADO SZAMI114,SA

Az l. sorban kell feltintetni a II. id6szak napjainak szrimdt, ide6rtve a kezd6
napot ds a tev6kenys6g befejez6s6nek napjdt is.
A 2. sorban kell szerepeltetni d 2014. ad66vben kordbban benyrijtott bevallii-
sok III.I. sordban szerepl6 napok sz6m6t. Ha az ad66ven belnl t<ibb bevall6st
is nytjtott be, akkor valamennyi bevallis III. l. sor:iban szerepl6 napok sz6m6t
kell osszeadni 6s az <isszeget itt feltiintetni.
A 3, sorban kell feltiintetni azoknak a napoknak szimdt, amit az ad6z6 6pit6-
ipari tev6kenys6gv6gz6ssel, term6szeti er6forr6s felt6r6s6val, kutat6sdval t<ilt<itt,
legfeijebb azonban 30 napot. Ezazidlszaktgyanis a Htv.6rtelmdben nem ad6-
kdteles id6szak.
A 4. sorban azoknak a napoknak a sziLmit kell szerepeltetni, melyek utiin az
ad6z6 az ad66vben mir fizetett ad6t. Ez a szimadat a 2014. 6vben kordbban
benyrijtott bevall6s(ok) III.5. soraban feltiintetett (tobb bevallas eset6n osszeg-
zett) napok szSmet jelenti.
Az 5. sor szolgd,l az ad6kdteles napok sziim6nak kisziimitiisrira. Az 1. sorban
szerepl6 napok sz{miihoz hozzi kell adni a 2. sorban l6v6 napok sz6m6t,
majd - 6pit6ipari tev6kenys6g v6gz6se, term6szeti er6forrds kutatdsa, feltiir6sa
eset6n - le kell vonni az e tev6kenys6g folltat6sa napjainak szrlmit, de legfeljebb
30 napot 6s le kell vonni azoknak a napoknak a szAm6t, amelyek utdn az ad6t
az ad6z6 megfizette.
A 6. sorban az ad6 <isszeg6t kell feltiintetni, ami az 5. sorban szerepl6 napok
sz6mdnak 6s az onkorminyzat rendelete szerinti ad6m6rt6knek a szorzara.

IV.ADOALANY

Az ad6z6 azonosit6s6ra szolg6l6 sorokat kell 6rtelemszeriien kitolteni.

V. ALAIRASOK

A bevaildst az ad6z6nakvagy az ad6z6 ad6hat6s{g el6tti k6pviselet6re jogosult

szem6iynek kell aldirnia.


