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AZ ADÓHATÓSÁG TÖLTI KI!                                       Azonosító szám: ……………………………………….. 

Benyújtás, postára adás napja: ...…………………………   Átvevő aláírása: ………………………………………… 

 

BEVALLÁS 

2 0 1 5 .  a d ó é v r ő l  a  h e l y i  i p a r ű z é s i  a d ó r ó l  
i d e i g l e n e s  j e l l e g ű  t e v é k e n y s é g  e s e t é n  

Monostorapáti önkormányzat illetékességi területén folytatott tevékenység utáni 
adókötelezettségről 

(Benyújtandó a tevékenységvégzés helye szerinti települési önkormányzat 
adóhatóságához) 

 

 
I. A TEVÉKENYSÉG JELLEGE 

 1. Építőipari, természeti erőforrás feltárás, kutatás  
 2. Egyéb:  .....................................................................................................................  

II. BEVALLOTT IDŐSZAK 

 évhónaptól évhónapig 

III. ADÓ 

1. A II. pontban szereplő időszak napjainak száma:   nap 
2. Az adóévi korábbi bevallás(ok)ban szereplő időszak(ok) napjainak száma  nap 
3. Építőipari, természeti erőforrás feltárási, kutatási tevékenység nem adóköteles időtartama  

 (adóévenként legfeljebb 30 nap)  nap 
4. A korábbi bevallás(ok)ban szereplő időszak(ok) időtartamából azon napok száma, amely után az adó  

    megfizetésre került  nap 

5. Adóköteles napok száma (1+2+-3-4)  nap 

6. Fizetendő adó (5. sor x5.000 Ft/nap) . Ft 

 

IV. ADÓALANY 

 
1./ Adóalany neve (cégneve):  .........................................................................................................  

címe (lakóhelye, székhelye) :  ..........................................................................................................   

 ......................................................................................................................................................  

telephelye:  .....................................................................................................................................  
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2./ Születési helye: ………………………………. (város, község)  

ideje: évhónap 

3./ Anyja születési családi és utóneve:  .............................................................................................  

4./ Adószáma: -- 

5./ Adóazonosító szám (egyéni vállalkozó):  

6./ Statisztikai jelzőszám: --- 

7./ A tevékenység folytatásának helye:  .................................................................................  

8./ Pénzintézeti számlaszáma:  

-- 

9./ Levelezési címe:  .................................................................. (város, község) 

 .................................................................. (közter.) ........... hsz. ...... ép. ........ lh. ...... em. ........ ajtó 

 

10./ Monostorapáti községben végzett gazdasági tevékenység, a kivitelezés konkrét 
megnevezése: 

 .................................................................................................................................................   

11./ Felelősségem teljes tudatában kijelentem, hogy a bevallásban közölt adatok a  

 valóságnak megfelelnek. 

 

 

 ............................................. ,   .............. év  ..................... hó  ............ nap 
 

 
 

 
 

 P. H. ………………….……….…………………….. 

       (cégszerű) aláírás 
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1.  számú melléklet 
az ideiglenes iparűzési adókötelezettség alá eső építőipari tevékenységről Monostorapáti község illetékességi 

területén 
 
 
 

Munka megnevezése Megbízó 
Kezdés 

időpontja 

Befejezés 

időpontja 

Napok 

száma 
Település 

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

ÖSSZES NAPOK SZÁMA  

 

 
 

 

1. A tevékenység tényleges folytatásának időtartama ( a táblázatban szereplő  

    napok közötti időtartama, beleértve a kezdő és a befejező napot is) 

nap 

2. Az adóköteles napok száma (az 1. pontban szereplő napok száma -30 nap) nap 

3. Napi átalány 5.000 Ft/nap 

4. Fizetendő adó: (2. pont x 5.000 Ft) Ft 
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2. számú melléklet 

Részletes kimutatás a vállalkozás Monostorapáti község illetékességi területén foglalkoztatott építőipari, 
nyomvonalas létesítményen végzett kivitelezési, fenntartási, szerelési, szervezési tevékenységet folytató 

alvállalkozóiról 

 
 

 
 

Sor-

szá
m 

Alvállalkozó neve Adószáma Pontos levelezési címe 
Alvállalkozóként 

végzett tevékenység 
megnevezése 

Kifizetett összeg 
ÁFA nélkül 

01      

02      

03      

04      

05      

06      

07      

08      

09      

10      

11      

12      
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T Á J É K O Z T A T Ó 
 
 

 

A helyi adókról szóló többször módosított 1990. évi C. törvény 37. § (2) bekezdés értelmében 
ideiglenes jellegű az iparűzési tevékenység, ha az önkormányzat illetékességi területén az ott 
székhellyel, telephellyel nem rendelkező vállalkozó: 

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, 

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

(3) Ha az építőipari tevékenység folytatásának, illetőleg a természeti erőforrás 
feltárásának, kutatásának időtartama az önkormányzat illetékességi területén a 180 napot 
meghaladta vagy előreláthatóan meghaladja, akkor e tevékenységek végzésének helye a 
tevékenység-végzés megkezdésének napjától telephelynek minősül, a vállalkozónak 
állandó jellegű iparűzési tevékenységet végzőként kell bejelentkeznie és az ideiglenes 
jellegű tevékenység utáni adót nem kell megfizetnie. Amennyiben a vállalkozó az 
önkormányzat illetékességi területén folytatott ideiglenes jellegű iparűzési tevékenysége 
után az adóévre már fizetett adót, akkor azt - eltérően a 40/A. § (1) bekezdés a) 
pontjában és 40/A. § (2) bekezdésben foglaltaktól - az adott önkormányzat illetékességi 
területén végzett adóévi állandó jellegű iparűzési tevékenység utáni adóból vonhatja le. 
Amennyiben a vállalkozó előzetes bejelentésétől eltérően a tevékenység-végzés napjai 
alapján a vállalkozónak az önkormányzat illetékességi területén ideiglenes jellegű 
iparűzési tevékenység utáni adókötelezettsége áll fenn, akkor arról legkésőbb az adóévet 
követő év január 15. napjáig köteles bevallást benyújtani, s a bevallás benyújtásával 
egyidejűleg az adót az ideiglenes tevékenység után egyébként fizetendő adó eredeti 
esedékességétől számított késedelmi pótlékkal növelten megfizetni. 

 
A 22/2011. (XII. 23.) önkormányzati rendelete a helyi adókról 6. § (2) bekezdés 
értelmében „Ideiglenes jelleggel végzett iparűzési tevékenység esetén az adó mértéke a 
naptári naponként 5.000 forint.”  
 
 

Az iparűzési adót a befejezés napját követő hónap 15. napjáig a bevallás 
benyújtásával egyidejűleg a 11748052-15427566-03540000 számú    számlaszámra 
kell utalni. Az adóbevallás benyújtásának elmulasztása esetén mulasztási bírság 
kiszabására kerül sor! Késedelmes teljesítés esetén késedelmi pótlék kerül 
felszámításra! 

 


