
HELYI IPARŐZÉSI ADÓBEVALLÁS 
2008. adóévrıl  SÁROSPATAK  önkormányzat  illetékességi 

területén folytatott ideiglenes  jellegő iparőzési tevékenység utáni 
adókötelezettségrıl 

 
Az adóhatóság tölti ki! 
Benyújtás, postára adás napja:   ........év ....................hó .....nap 
Az adóhatóság megnevezése:   .................................................... 
Az adóhatóság  azonosító száma:  ............................................... 

................................................ 
                                                                                                         Az átvevı aláírása 

 

AZONOSÍTÓ ADATOK 

1. Az adózó   neve(cégneve):........................................................................................…....…………... 
    ……………………………………………………………………………………………………….. 
    címe (lakóhelye, székhelye): ...................................................................................…......…………... 
    ....................................................................................................................................…....………….. 
    telephelye: ......................................................................................................…..…………………… 
    .......................................................................................................................................……………... 
    levelezési címe:..................................................................................................…………………….. 
    adószáma:  ................................................................................................................….....………….. 
    adóazonosító jele:.....................................................................….……………………………...…… 
    statisztikai számjele:………………………………………………………………………................ 
    bankszámlaszáma: .......................................................................................................….………….. 
    A bevallás kitöltıjének neve, telefonszáma:………………………………………………………… 
 
 
2. Az önkormányzat illetékességi területén végzett gazdasági tevékenység 
    megnevezése: ………………………………………………………………………………………. 
    folytatásának helye: ………………………………………………………………………………… 
    megkezdésének idıpontja: ………………………. befejezésének idıpontja: …………………...... 
  
 
3. Az önkormányzat illetékességi területén ténylegesen végzett gazdasági tevékenység 
    naptári napjainak száma: …………………………… (Minden megkezdett nap egy napnak számít.) 
 
4. Az adó mértéke: naptári naponként 5.000,-Ft 
 
5. 2008. évben fizetendı adó összege (3 sor x 4 sor): ………….………………….............................. 

 
Az adóbevallás benyújtásának és az adó megfizetésének határideje a gazdasági tevékenység 

befejezésének utolsó napja. 
 
     
..…………………, 200    év …………..……..hó……..nap  

 
…………………………………. 

                                                                                                                                          cégszerő aláírás 



 
 

 
KITÖLTÉSI   ÚTMUTATÓ 

 
az ideiglenes jelleggel végzett iparőzési tevékenység esetében 

az 1990. évi C. törvény alapján 
 
 
 
 

Ezt a bevallási nyomtatványt azoknak kell benyújtaniuk, akik/amelyek az iparőzési adó alá esı 
tevékenységüket nem állandó, folyamatos, hanem alkalmilag, eseti kitelepülés keretében folytatják 
olyan önkormányzat illetékességi területén, amely helyi rendeletében bevezette és szabályozta az 
ideiglenes jelleggel végzett iparőzési adót és annak mértékét.  
 
Az ideiglenes iparőzési adó alanyának minısül az a vállalkozó, aki az önkormányzat illetékességi 
területén székhellyel, telephellyel nem rendelkezik és  
 
a.) piaci és vásározó kiskereskedelmet folytat, 
b.) építıipari tevékenységet folytat, illetıleg természeti erıforrást tár fel vagy kutat, feltéve, hogy a 

folyamatosan vagy megszakításokkal végzett tevékenység idıtartama adóéven belül a 30 napot 
meghaladja, de nem éri el a 181 napot. Ha a tevékenység folytatásának idıtartama a 180 napot 
meghaladja, akkor a tevékenység végzésének helye telephelynek minısül.  

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

 
 
1./ Az adózó azonosításához szükséges adatokat értelemszerően kell kitölteni. 
 
2./ A nyomtatvány ezen pontjában a jellemzı tevékenységet kell röviden megjelölni, valamint azt, 
hogy az adott település melyik részén, mely idıponttól, mely idıpontig kívánja az adóalany a 
tevékenységét végezni.   
 
3./ Itt kell pontosan meghatározni, hogy az adóalany tevékenységét a kezdı és befejezı idıpont 
között ténylegesen hány napon keresztül végezte, s ezt összesítve naptári napban kell feltüntetni.  
 
4./ Az önkormányzat helyi rendeletében szabályozott adómérték összege került feltüntetésre.  
 
5./ Ez a sor szolgál az adóévi ideiglenes iparőzési adófizetési kötelezettség kiszámítására. A 3. 
pontban meghatározott naptári napok számát kell beszorozni az önkormányzat 4. pontban 
meghatározott adómértékének összegével.  
 
 
 


