BEVALLAS

a helyi iparűzési adóról
ideiglenes jellegű iparűzési tevékenységesetén
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("""ÉÍ-'dóa tevékenységvégzéshelye szerinti te|epülési önkormr{Lrryzat,

adókötelezettségről

fővárosban a fővárosi önkormányzat adóhatóságához')
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III. Áz adó
1.

A

2.

Az adóévi korábbi bevallás(ok)ban szereplő időszak(ok) napjainak száma

3.

Építőipari, természetierőforrás-feltárási' kutatási tevékenysé8nem adóköteles időtartama

II. pontban szereplő

időszak napjainak száma

(adóévenként legfeljebb 30 nap)

4.

A korábbi bevallás(ok)ban szereplő időszak(ok) időtartamábóI
amely után az adót megfizették

5.

Adóköteles napok száma (1+2-3_4)
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Fizetendő adó
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IV. Ádóalanv
1.

Adóalany neve (cégneve):

2. SzüIetési helye:

város/község' ideje:
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Adóazonosító iele:
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statisztikai számjele:
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v. Felelősségem tudatában kijelentem, hogy
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köztefilet jellege

8' Telefonszáma:
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születési családi és utóneve:

6. Székhelye'
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az adózó vagy képviselője (meghatalmazottja) aláilása
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KITÖLTÉsI ÚTMUTATÓ

A 2013. ADÓÉVI IDEIGLENES JELLEGÚ IPARÚZÉSI TEVÉKENYSÉGUTÁNI
IPARÚZÉSI ADÓBEVALLÁSI NYoMTATvÁNYHoz
AZ IDEIGLENES IELLEGÚ IPARÚZÉSI ADÓBEVALLÁS
sÁRA KÖTELEZETTEK KÖRE

BENYÚJTÁ

Ezt a b€vallási nyomtatványt azoknakkell benyújtlniuk, akik/amelyek a7 iPar
űzési adó alanyának minősülnek' ideiglenes jellegű iparűzési tevékenységet
íol}'tatnak és az ideiglenes jellegű ipaÍlízésitevékenység légzésénekhelye
szerinti települési önkonnányzat az iparűzési adót bevezette.
AZ iparűzési adóalanyának tekiltelrdók a gazdasági tevékenységet saját ne\é
ben és kockázatára haszonszerzés céljából' üzletszerűen végZő
. egyes válla]kozásitevékenységetvégző nragánszemélvek'
. jogi szenélyek' ideértve a felszámolásragy végelszámolás a1att lévójogj szemé1yeket is'
. az eg1éb szervezetek, ideértve a felszámolás vagy végelszámolás alatt lé1ó
egyéb szervezetet is'

A helyi adókró] szóló 1990. évi C' törvény (Htl'.) a]ápján a következó magán
szelnélyek minősü]nek iParúzési adóa]nnynak (\.állalkozónak)l
. A szemé]yi jőv€delenadóról szóló tórvény szerirÍi e$'éni válla]kozó' azaz
.l) a7 egyéni válla]kozóról és az €gyéni cégről szóló törvéD'v szerinti e8yéni
\'állalkozói üyi]vántaltásbaü szereplő ma8ánsz€mély' az em]itett nyil
vántaÍtásban rögzített te\ékenysége(i) tekintetében azzal, hogv nem
minősül egyéni vál]alkozónnkjZ á magánszemél}'' aki
nd) az ingat]an_bérbeadási,

A BEVALLÁS BENYÚ'TÁSA' ADÓFIZETÉS EsEDÉKEssÉGE
A bevallást - főszabály szerint - a tevékenységaégzésbefejezésétkövető hónap l5' napiáig kell benyújtani és egyideiűleg az adót me8fizetni!
Amennyiben a vállalkozó előzetes bejelentésétól €ltérően a vállalkozónak az
önkormáDYzal il]eLékességi területén \'é8zett éPllőiPari tevékenvsége mégsem
minősül állandó jellegűnek (az adóéven belúl t80 napnál rövidebb ideig tart)'
a7á7 ideiglenes je1le8ű ipariizési tevékenységutá j adókötelezettsége áll fenn'
akkor arról Iegkésóbb az adóévet kőv€tő év j.lnuáÍ ]5. naPjáig kell bevál]ásl be'
nyiljtani' A bevallás benyújtásáva] egyjdejűleg az adót az ideig1enes tevékeni'ség
után egyébként 62etendő adó eredeti €sedékessé8étő] számÍo tt késede1mi Póilékka] növelten kell meglizetni'

A NYoMTÁTVÁNY EGYES soRAI
I.

A TEVÉKENYSÉGlELLEGE

eg'ves sorok mel]etti négvzetbe tett x'szel kelljelö]nia tevékenysé8 végzésé'
nek formáját' mel'v lehet építóipali tevékenlség' vagy bármely nrás válla]kozási
tevékenység' ha aZ ádózónik nincs NÍagyarorsZágon szélrhelye vagy telephelye'
Az első esetben a l. sor a másodjk €setben a 2' sor nre1letti négyzetbe kell x et
tenni' A 2' sorban a tevókenységvégzés jellegét is be kel1 irni (pl.: gépszerelés'
berendezések javításá)'

Áz

db) a szál]áshely szolgáltatási tevékenység fo\'tatásának Észletes feltét€Lei

ról és a szálláshely-iizemeltetési engedély kiadásának rendjéről szóLó
kormánvrende]et szerinti egyéb szál]áshely-szol8áltatási
tevékerrységébőI származó bevételéreaz önálló tevékenységből származó
jövedelemre' va8y a tételes átaláDyadózásra vonltkozó rende]kezések a]kal
mazását váIasztja, kizárólag a választott rendeIkezések szeÍinti adózásj mód
alapjául szolgáló bevéte]ei tekintetében;
Ü) a kózjegyző a kózjegyzókróI szóló tóÍvényben me8határozott te\'ékeny
sége tekintetében (kivéve' amenn'\'iben e tevékellységét kö?.jegyzőj iroda ta8jaként fol)tátja)i
.) az önálló bilósági végrehajtó a bírósági végÍehajtásról szóló törvén'vben
meghatározott tevékenysége tekintetében (kivéve' amenn)iben e te\ékenységét végÍehaj!ój iroda lagjaként fo])'tatja);
d) az egyéni szabadalmi ü$1ivó a szabadalmi ü$,1ivőkÍől szóló törvény
ben meghatározott t€!'ékcnysége tekintetében;
.) az tigyvéd áz ü$YédekrőI szóló totvényben meghatározott tevékeny
sége rekintetében (kivév€, amenn'viben e tevékenységét iig)'\€di jroda
tagjaként va8y a1ka1mazott iig}.védként folytatja) j
a szo]gákató ál]atorvosi tevékenvség gyakorlásárá jogositó igazolYány
nyal rendelkező magánszemél)' e tevékel1}5ége tekjntelében j
A szen1élyi jóv€delemadóról
szóló tőn'ény szerinti n1erőgazdasági ősterme
lő' feltéve' hogy az óstetnre1ői te\éken'Ységből szárnlazó bevétele az adóév
ben a 600 000 Ft ot meshaladia.
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Ideiglenes jellegű Jz iParűzési tevéken'vség' ha az ónkormányzat iL]etékességj
terilletén az ott székhelly€l' t€l€phellyel
nem rendelkező vállalkozó
a) éPítőiPaIi tevékenységet folytat, il]ető]eg természeti erőforrást tár fel
vagy kutat' te]téve' hosy a fol'vamatosan vagy megszakításokkal vég,ett
te\'éken,vség időtartama adóéven beiiil a 30 napot meghalad.ia' d€ nem
éri el a l8l napot'
b) bármely a' a) pontba nem sorolható tevékenységet vég€z' ha annak
fol}1atásából

kózvedenül bevételr€ tesz szert, feltéve'

ho$

egyetlen ön}or-

mányzát illetékességi területén sem rendelkezik székhe yel' telepheuyel.

Az épitőipari tevékenysé8 a Htv' á1kalnazásában

a c.tzdasági Te\,ékcn}'\égek
Egységes osztá]yozási Rendszer€ 2008.január ] jétólhátályos (TEÁORos) be
sorolása szerint a 4i_'13' ágazatokba sorolt tevékenységek ósszessége'

Ha az építőipali tevékenység fo]Íatásának, illetőleg a te.mészeti erőforrás feltá
rásának' kutatásának időtártana az önkoÍnán}zat illetékességi teril]€tén a l80
napot meghaladta vágy e|őÍeláthatóan meghaladia' akkor e tevéken'vségek vég
zésénekhelye a tevékenységvegzésmegkezdésének naPjától telePhelynek minősül, n vállalkozóIak állandó jellegű iparűzési tevékenység€t végzőként kell bejelentke'nie és az ideiglenes jeLlegű tevékenysés utáiiadót nem kellmeg6zetDie'
Amenryib€n a \ál]a]kozó az önkormányzat il]etékességi teril]etéD fo]}'tntott idcig]enes jellegű jparű7ési tevéken}'ségeután az adóévre már fizetett adóL' ákkol
azt az adott önkormányzat illetékességi terüleién vég7ett adóévi áilandó jellegű
iPnÍűzési tevékenység utáni adóból vonhatja le'

II.

BEVALLOTT IDOSZAK

Itt kel] feltiint€tni azt az időszakot' anrelyen belül az adóköteles tevékenység
végzésZajlott' és ane]yró] még az adózó nem nyújtott bebevallást' Például, ha a
tevékelrységet az adózó 20l]' nrájus 25'én kezdte lleg és 2013' novembeI30 án
fejezte be, áklior e két időpolltot kell beírni.

Épitőipari tevékenységvégzésesetén a tevékenységvégzéskezdő napja a mun
kávégzés helyére való feh'orru]ás napja (fóválla]kozó esetén aLkor is' ha ezt az
a1vállalkozója teszi meg), uto]só napj.l pedig a munká negÍendelő (alvál]alkozó
esctén a főr.ál]alkozó) álta]iteljesitéselfogadásának naPja' E két időpont közótti
időszak az a.tóköteles' függetlenűl attól' hogy e két időPont közótt volt'e olyan
nap, meLyen munkavégzés nenr zajlott'

IIl. AZ ADÓ szÁNÍÍTÁsA
Az r' sorban kell feltiintetni a lI' időszak napjainak számát' ideértve a kezdő
napoL e. - .ereke r1 .eg be'e ./, .er.\ n"p JL,.

A 2. sorban kell szerepeltctli a 20l3. adóé\'ben korábban benyújtott bevallások
lI]' l' sorában szereplő napok számát' Hn az adóéven be]iil az adózó több lrevallást is nyiLjtott be' akkor l'alarrrenny1 bevallás IIl' 1' sorában szerepló naPok
számát ke]l ósszeadDi és áz összeget ltt

A 3. solban kell feltűntetni azoknak

iéltiilÍctni'

á naPoknak számát, amit az adózó éPítij

iparj tevéken}'ségvégzésseL,terInészeti erőforrás feltárásá\'al, kutatásával töltött'
'
Iegfeljebb azonban 30 rraPor. EZ:lz időszak ug.vanis a Hi\,' érte]mében nem adó'
kdteIes időszak'
A 'Í. sorban azoknak n napoknak a számát kell szer€pelietni' m€I}.ek után az
adózó iz adóévben mál fizetett xdót' Ez a szánadat a 20]3' évben korábban
benyújtott bevillás' bevallások ]I]' 5. sorában t'e]tüntetett (több beYallás esetén
összegZett) naPok s2ámát ielentj'
Az 5. sor szolgá] az adóköteles náPok száDrának kiszánitására. AZ l' sorbaü
szerePló náPok számához hozzá kell adni a 2' sorban léwínapok szánrát' rnajd
éPítóipari teYékenysé8 YégZése' teÍmészetierőforrás klitatásn' leltá.ása esetén
- le kellvonni az e tevéken)'ség íolFatási naPjaiDak száDlát' de legfeljebb ]0
napot és le kell vonni azoknalr a napoknak a szánrát' .nrel,vek után aZ xdót az
adózó meg6zette.
A 6. sorban az adó összegét kell feltüntetni' ami az 5' sorban sz€repló napok
számának és á2 őnkormányzat rendelete szefinti adómértéknek a szorzatá'

Iv ADÓALANY
A7 adó7(i a7()nositására szolgáló sorokat kelL ért€lemszerűen kjtö]teni.

v ALÁiRÁsoK
A bevallást

az adóZónak vagy áz adóZó ldóha!(jság elólti kéPvise]e|ére jogoslllt

s7en]é1ynek k€l1 á1áirnja'

