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KITOLTESI UTMUTATO
A 2012. ADOEVI IDEIGLENES JELLEGU IPARUZESI TEVEKENYSEG UTANI
IPARUZESI ADOBEVALLAsI NYOMTATVANYHOZ

AZ IDEIGLENES JELLEGU IPARUZESI
SARA KOTELEZETTEK
KORE

ADOBEVALLAs

BENYUJTA-

Ezt a bevalliisi nyomtaMinyt azoknak kell benyujtaniuk, akiklamelyek az
ipariizesi ad6 alanyanak minosiilnek,
ideiglenes jellegii ipariizesi tevekenyseget folytatnak es az ideiglenes jellegii ipariizesi tevekenyseg vegzesenek helye szerinti telepiiJesi onkormanyzat
az ipariizesi adOt bevezette.
Az ipariizesi ad6 alanyanak tekintendok a gazdasagi tevekenyseget sajat neveben es kockazatara haszonszerzes celjab61, iizletszeriien vegz6
• egyes - vallalkozasi tevekenyseget vegzo - maganszemelyek,
• jogi szemelyek, ideertve a felszamolas vagy vegelszamolas alatt !ev6 jogi szemelyeket is,
• az egyeb szervezetek, ideertve a felszamolas vagy vegelszamolas alatt lev6
egyeb szervezetet is.
A helyi ad6kr61 sz616 1990. evi c. t6rveny (Htv.) alapjan a k6vetkez6 maganszemelyek min6siilnek ipariizesi ad6alanynak (vallalkoz6nak):
A szemeJyi j6vedelemad6r61 sz616 t6rveny szerinti egyeni vallalkoz6, azaz
a) az egyeni vallalkoz6r61 es az egyeni cegrol sz616 t6rveny szerinti egyeni
vallalkoz6i nyilvantartasban szereplo maganszemely, az emlitett nyilvantartasban r6gzitett tevekenysege(i) tekinteteben azzal, hogy nem
minosiil egyeni vallalkoz6nak az a maganszemely, aki
aa) az ingatlan-berbeadasi,
ab) a szallashely-szolgaltatasi tevekenyseg folytatasanak reszletes felteteleirol es a szallashely-iizemeltetesi
engedely kiadasanak rendjer61 sz616
kormanyrendelet szerinti egyeb szallashely-szolgaltatasi tevekenysegebol szarmaz6 bevetelere az 6na1l6 tevekenysegbol szarmaz6 j6vedelemre, vagy a teteles atalanyad6zasra vonatkoz6 rendelkezesek alkalmazasat valasztja, kizar61ag a valasztott rendelkezesek szerinti ad6zasi m6d
alapjaul szolgal6 bevetelei tekinteteben;
b) a k6zjegyz6 a k6zjegyzokr61 sz616 t6rvenyben meghatarozott tevekenysege tekinteteben (kiveve, amennyiben e tevekenyseget k6zjegyz6i iroda tagjakent folytatja);
c) az 6na1l6 bir6sagi vegrehajt6 a bir6sagi vegrehajtasr61 sz616 t6rvenyben
meghatarozott tevekenysege tekinteteben (kiveve, amennyiben e tevekenyseget vegrehajt6i iroda tagjakent folytatja);
d) az egyeni szabadalmi iigyvivo a szabadalmi iigyvivokr61 sz616 t6rvenyben meghatarozott tevekenysege tekinteteben;
e) az iigyved az iigyvedekr61 sz616 t6rvenyben meghatarozott tevekenysege tekinteteben (kiveve, amennyiben e tevekenyseget iigyvedi iroda
tagjakent vagy alkalmazott iigyvedkent folytatja);
f) a magan-allatorvosi
tevekenyseg gyakorlasara jogosit6 igazolvannyal
rendelkezo maganszemely e tevekenysege tekinteteben;
A szemelyi jovedelemad6r61 sz616 t6rveny szerinti mezogazdasagi osterme16, felteve, hogy az 6stermel6i tevekenysegbol szarmaz6 bevetele az ad6evben a 600 000 Ft-ot meghaladja.
Ideiglenes jellegii az ipariizesi tevekenyseg, ha az 6nkormanyzat illetekessegi
teriileten az ott szekhellyel, telephellyel nem rendelkezo vallalkoz6
a) epit6ipari tevekenyseget folytat, illetoleg termeszeti erOfornist tar fel
vagy kutat, felteve, hogy a folyamatosan vagy megszakitasokkal vegzett
tevekenyseg id6tartama ad6even beliil a 30 napot meghaladja, de nern
eri el a 181 napot,
b) barrnely - az a) pontba nern sorolhat6 - tevekenyseget vegez, ha annak
folytatasab61 k6zvetleniil bevetelre tesz szert, felteve, hogy egyetlen onkorrnanyzat iIletekessegi teriileten sern rendelkezik szekhellyel, telephellyel.
Az epitoipari tevekenyseg a Htv. alkalmazasaban a Gazdasagi Tevekenysegek
Egyseges Osztalyozasi Rendszere 2008. januar 1-jet61 hatalyos (TEAOR'08) besorolasa szerint a 41-43. agazatokba sorolt tevekenysegek 6sszessege.
Ha az epitoipari tevekenyseg folytatasanak, illet61eg a termeszeti eroforras feltarasanak, kutatasanak idotartama az 6nkormanyzat illetekessegi teriileten a 180
napot rneghaladta vagy elorelathat6an rneghaladja, akkor e tevekenysegek vegzesenek helye a tevekenysegvegzes megkezdesenek napjat61 telephelynek minosiil, a vallalkoz6nak alland6 jellegii ipariizesi tevekenyseget vegz6kent kell bejelentkeznie es az ideiglenes jellegii tevekenyseg utani ad6t nem kell megfizetnie.
Amennyiben a vallalkoz6 az 6nkormanyzat illetekessegi teriileten folytatott ideiglenes jellegii ipariizesi tevekenysege utan az ad6evre mar fizetett ad6t, akkor
azt az adott onkormanyzat illetekessegi teriileten vegzett ad6evi alland6 jellegii
ipariizesi tevekenyseg utani ad6b61 vonhatja Ie.

A bevallast - fOszabaly szerint - a tevekenysegvegzes befejezeset koveto h6nap 15. napaig kell benyUjtani es egyidejiileg az ad6t rnegfizetni!
Amennyiben a vallalkoz6 el6zetes bejelentesetol elteroen a vallalkoz6nak az
6nkormanyzat illetekessegi teriileten vegzett epitoipari tevekenysege megsem
minosiil alland6 jellegiinek (az ad6even beliil 180 napnal r6videbb ideig tart),
azaz ideiglenes jeIJegii ipariizesi tevekenyseg utani ad6k6telezettsege all fenn,
akkor arr611egkesobb az ad6evet k6veto ev januar 15. napjaig kell bevallast benyUjtani. A bevalhis benyUjtasaval egyidejiileg az ad6t az ideiglenes tevekenyseg
utan egyebkent fizetendo ad6 eredeti esedekessegetol szamitott kesedelmi p6t!ekkal n6velten megfizetni.

Az egyes sorok melletti negyzetbe tett x-szel kell jel61ni a tevekenyseg vegzesenek formajat, mely lehet epitoipari tevekenyseg, vagy barmely mas vallalkozasi
tevekenyseg, ha az ad6z6nak nines Magyarorszagon szekhelye vagy telephelye.
Az elso esetben a 2. sor, a masodik esetben a 3. sor melletti negyzetbe kell x-szet
tenni. A 3. sorban a tevekenysegvegzes jelleget is be kell irni (pI.: gepszereles,
berendezesek javitasa). Az 1. sor melletti negyzetben nem szerepelhet jelzes!

Itt kell feltiintetni azt az id6szakot, amelyen beWI az ad6koteles tevekenysegvegzes zajlott, es amelyrol meg az ad6z6 nem nyujtott be bevallast. reldaul, ha a
tevekenyseget az ad6z6 2012. majus 25-en kezdte meg es 2012. november 30-an
fejezte be, akkor e ket idopontot kell beirni.
Epit6ipari tevekenysegvegzes eseten a tevekenysegvegzes kezdo napja a munkavegzes helyere val6 felvonulas napja (fovallalkoz6 eseten akkor is, ha ezt az
alvallalkoz6ja teszi meg), utols6 napja pedig a munka megrendelonek (alvallalkoz6 eseten a f6vallalkoz6nak) va16 atadas napja. E ket id6pont k6zotti idoszak
az ad6koteles, fiiggetleniil att61, hogy e ket id6pont kozott volt -e olyan nap,
melyen munkavegzes nem zajlott.

Az 1. sorban kell feltiintetni a II. id6szak napjainak szamat, ide ertve a kezd6
napot es a tevekenyseg befejezesenek napjat is.
A 2. sorban kell szerepeltetni a 2012. ad6evben korabban benyUjtott bevallasok I1U. sora ban szerep16 nap ok szamat. Ha az ad6even belli! tobb bevallast
is nyUjtott be, akkor valamennyi bevallas III. 1. soniban szerep16 nap ok szamat
kell osszeadni es az osszeget itt feltiintetni.
A 3. sorban kell feltiintetni azoknak a napoknak szamat, am it az ad6z6 epit6ipari tevekenysegvegzessel, termeszeti erOforras feltarasaval, kutatasaval toltott,
legfeljebb azonban 30 napot. Ez az idoszak ugyanis a Htv. ertelmeben nem ad6koteles id6szak.
A 4. sorban azoknak a napoknak a szamat kell szerepeltetni, melyek utan az
ad6z6 az ad6evben mar fizetett ad6t. Ez a szamadat 2012. evben korabban
benyUjtott be vallas, bevallasok IlI.5. soraban feltiintetett (t6bb bevallas eseten
osszegzett) napok szamat jelenti.
Az 5. sor szolgal az ad6koteles napok szamanak kiszamitasara. Az 1. sorban
szerep16 napok szamahoz hozza kell adni a 2. sorban lev6 napok szamat, majd
- epit6ipari tevekenyseg vegzese, termeszeti erOforras kutatasa, feltarasa eseten
- Ie kell vonni az e tevekenyseg folytatasa napjainak szamat, de legfeljebb 30
napot es Ie kell vonni azoknak a napoknak a szamat, amelyek utan az ad6t az
ad6z6 megfizette.
A 6. sorban az ad6 osszeget kell feltiintetni, ami az 5. sorban szerep16 napok
szamanak es az onkormanyzat rendelete szerinti ad6merteknek a szorzata.

A bevallast az ad6z6nak vagy az ad6z6 ad6hat6sag e16tti kepviseletere jogosult
szemelynek kell alairnia.

