
KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ 
az önkormányzat hatáskörébe tartozó iparőzési, illetve 

az idegenforgalmi adó beszedésére kötelezettek részére 
 

Tisztelt Ügyfelünk! 
Az adózás rendjérıl szóló 2003. évi XCII. tv. elıírásai szerint a vállalkozói tevékenységet folytatóknak az állami 
adóhatóság (APEH) 
mellett be kell jelentkezniük a helyi adóhatósághoz is. Nyomtatványunk kitöltésénél értelemszerően vegye figyelembe 
az APEH-hez, illetve az okmányirodához, cégbírósághoz teljesített bejelentésének adattartalmát. 
11.1. Az iparőzési adókötelezettséget a gazdasági tevékenységet saját nevében és kockázatára haszonszerzés  
céljából, üzletszerően végzı vállalkozókra terjed ki. 
Idetartoznak: 
 a) a személyi jövedelemadóról szóló törvényben meghatározott egyéni vállalkozó, 
 b) a személyi jövedelemadóról szóló törvényben meghatározott mezıgazdasági ıstermelı, feltéve, hogy ıstermelıi 
  tevékenységébıl származó bevétele az adóévben a 600 000 forintot meghaladja, 
 c) a jogi személy, ideértve azt is, ha az felszámolás vagy végelszámolás alatt áll, 
 d) egyéb szervezet, ideértve azt is, ha az felszámolás vagy végelszámolás alatt áll; 
11.2. Idegenforgalmi adó alá köteles bejelentkezni az idegenforgalmi adóbeszedésre kötelezett: 
 a) kereskedelmi szálláshelyeken, a csónakházakban és az üdülıtelepeken a szolgáltatásért esedékes összeggel  
 együtt az üzemeltetı, 
 b) a szervezett üdültetésre beutaltaktól a beutalójegy átadása alkalmával az üdülıt fenntartó szerv, 
 c) a fizetı vendéglátó szálláshelyeken fogadott vendég után járó adót a szálláshelyi díjjal együtt a szállásadó,  
 illetıleg a közvetítésre jogosított szerv, 
 d) az a)-c) pont alá nem tartozó helyiség üdülés céljára történı bérbeadása, ingyenes használatra átadása esetén  
 az ingatlan bérbevevıjétıl (használójától) az egész bérleti, használati idıre egy összegben az ingatlan  
 tulajdonosa vagy az ingatlannal rendelkezni jogosult szedi be. 
25. A személyi adóazonosító jel az APEH által magánszemélyek részére adóigazolvánnyal kiadott, adóeljárásban  
használható 10 jegyő szám. 
27-30. A címek kitöltésénél pontosan kérjük megadni a közterület megnevezését, jellegét (út, utca, tér, köz, liget,  
lépcsı, sor, stb.) 
46. A számviteli törvény szerint naptári évtıl eltérı üzleti évet választhat a külföldi székhelyő vállalkozás  
magyarországi fióktelepe, illetve konszolidálásba bevont magyarországi leányvállalata, és ennek leányvállalata 
(kivéve hitelintézet, pénzügyi vállalkozás, biztosító), amennyiben a mérleg fordulónapja a külföldi anyacégnél eltér a 
naptári évtıl. 
71. A vállalkozás elsıszámú, képviseleti joggal rendelkezı vezetıje. 
72. Képviselettel megbízott az aki a bejelentéskor, ill. a késıbbiekben ilyen megbízással rendelkezik, pl. ügyvéd,  
adószakértı, könyvelı, aki ebben a minıségében az adóhatóságnál a vállalkozás nevében eljárhat. 
81. Az iparőzési adó mértéke a helyi iparőzési adóról szóló 49/2003. (XII. 09) ÖK. rendelet alapján 2%. 
82. Az általánostól eltérı, egyszerősített adóalap meghatározási mód választásáról nyilatkozhat a Htv. 39/A § alapján 
a személyi jövedelemadó törvény szerint az adóévben átalányadózó magánszemély (egyéni vállalkozó, 
mezıgazdasági kistermelı) vállalkozó. 
Ez esetben az iparőzési adó alapja az szja. szerinti adóalap 120%-a, de legfeljebb a bevétel 80%-a lesz. Választhatja 
továbbá a Htv. 52. § 26.pont a)-d) pontja szerinti más vállalkozó, aki az adóévben a 4 millió Ft nettó árbevételt nem éri 
el, ez esetben az adóalap a nettó árbevétel 80 százaléka lesz. 
83. Ezt az adóalap megállapítási módot, csak az egyszerősített vállalkozói adóról szóló törvény hatálya alá 
bejelentkezett adóalanyok választhatják. Ez esetben az iparőzési adó alapja az EVA adóalap 50%-a lesz.  
IX. Csak az idegenforgalmi adókötelezetteknek kell nyilatkozniuk. 
A nyomtatvány kitöltése során az adózót nem érintı mezıket üresen kell hagyni. Amennyiben az adatokat késıbb 
javítani, kiegészíteni kívánja, akkor azt az ADATMÓDOSÍTÁS címő nyomtatványunkon teheti meg. 
Felhívjuk figyelmét, hogy a bejelentési, változás-bejelentési kötelezettség elmulasztása bírság kiszabását vonja maga 
után. 
Amennyiben a nyomtatvány kitöltésével kapcsolatban kérdése merül fel, kérjük forduljon ügyfélszolgálati irodánkhoz. 
További információk és formanyomtatványok interneten is elérhetık, a www.bakonybel.hu honlapján. 
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