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BEVALLÁS
2014. évben a Hajdúszoboszló önkormányzat illetékességi területén folytatott
ideiglenes jelleggel végzett helyi iparűzési tevékenységről.

I. Adóalany
1. Az adóalany neve (cégneve): ……………………………………………………………..…………….
2. Születési helye:…………………………………………...... ideje:………………………………….…..
3. Anyja születési és családi és utóneve: …………………………………………………………………...
4. Címe (lakóhelye, székhelye): …………………………………………………………………………….
5. Levelezési címe: ………………………………………………………………………………………….
6. Adószáma: ……………………………………….. ……adóazonosító jele: ……………………..…..…
7. Statisztikai számjele: …………………………………………………………………………………….
8. Pénzforgalmi számlaszáma: ……………………………………………………………………………..
9. Telefonszáma: ……………………………………….e-mail címe: ……………………………………..
10. Bevallás kitöltőjének neve, tel.száma: …………………………………………….……..……………

II. Tevékenység jellege
1. Építőipari, természeti erőforrás feltárás, kutatás



2. Bármely - a fentiekben nem sorolható - tevékenység, ha annak folytatásából
közvetlenül bevételre tesz szert, feltéve ha egyetlen önkormányzat illetékességi
területén sem rendelkezik székhellyel, telephellyel



III. A tevékenység folytatásának helye.
………………………………………………………………………………………………………….…

IV. Bevallott időszak
A tevékenység megkezdésének napja: ………..év………………………hó…….….naptól,
a megrendelő teljesítés-elfogadásának napja : ………..év……………………….hó…….….napig.
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V. Az adó kiszámítása
1. A IV. rovatban szereplő időszak napjainak száma
(beleértve a kezdő és befejező napot is)

…………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,
amelyek után az adót megfizették

…..…......nap

4. Az adóköteles napok száma (1+2-3-4)

.…………nap

5. Fizetendő adó (5.sor x 5.000,-Ft/nap)

………..………………Ft

VI. Felelősségem tudatában kijelentem, hogy a fent közölt adatok a valóságnak
megfelelnek.
……….……………………..., …………év………………………..hó………….nap.

…………………………………………………………..
az adózó vagy képviselője (meghatalmazottja) aláírása
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ÚTMUTATÓ
az ideiglenes jelleggel végzett helyi iparűzési adó bevallásához
Az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény 32. § (1) bekezdése alapján, az ideiglenes jelleggel végzett iparűzési
tevékenység után fizetendő iparűzési adóról – a megfizetés határidejével egyezően – a tevékenység befejezésének napját követő
hónap 15. napjáig kell bevallást tenni.
A helyi adókról szóló 1990. évi C. törvény (továbbiakban: Htv.) 37. § (2)-(3) bekezdései alapján:
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) pont alá nem sorolható - tevékenység, ha annak folytatásából közvetlenül bevételre
tesz szert, feltéve , ha egyetlen önkormányzat illetékességi területén sem rendelkezik székhellyel, telephellyel.
Ha az építőipari tevékenység folytatásának, illetve a természeti erőforrás feltárásának, kutatásának időtartama az önkormányzat
illetékességi területén a 180 napot meghaladta vagy előreláthatóan meghaladja, akkor a tevékenység végzésének helye a
tevékenység megkezdésének napjától telephelynek minősül, a vállalkozónak állandó jellegű iparűzési tevékenységet végzőként
kell bejelentkeznie és az ideiglenes jellegű tevékenység utáni adót nem kell megfizetnie.
Építőipari tevékenység : a Gazdasági Tevékenységek Egységes Osztályozási Rendszere 2008. január 1-jétől hatályos (TEÁOR
08) besorolása szerint a 41-43. ágazatokba sorolt tevékenységek összessége. (Htv. 52. § 24. pont.)
Az ideiglenes jelleggel végzett tevékenység utáni helyi iparűzési adót legkésőbb a tevékenység befejezésének napját követő
hónap 15. napjáig kell megfizetni a 11738084-15372741-03540000 számú Hajdúszoboszló Város Önkormányzata Iparűzési
adó beszedési számla javára.
Hajdúszoboszló Város Önkormányzata Képviselő-testületének a helyi adókról szóló 22/2012.(XI.29.) önkormányzati rendelete
alapján az ideiglenes jelleggel végzett tevékenység esetén az adó mértéke naptári naponként 5.000,-Ft.
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