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KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ A BEVALLÁS IDEIGLENES 

HELYI IPARŰZÉSI TEVÉKENYSÉGRŐL 

NYOMTATVÁNYHOZ 

Űrlap száma: ASP-ADO-057-2015 

Az ideiglenes iparűzési tevékenység utáni adóra vonatkozó helyi adókról szóló 1990. évi 

C. törvény szerinti rendelkezések 2020. december 31-ével hatályukat vesztették.

1. ELŐLAP

Az ügyindítás előtt be kell jelentkezni az ügyfélkapun keresztül, ebben az esetben az Űrlap

automatikusan feltölti az azonosító adatok többségét.

Az előlap a beküldő adatait tartalmazza: - Beküldő viselt neve, - Beküldő születési neve, -

Beküldő anyjának születési neve, - Beküldő születési helye, ideje, - Beküldő címe, - Beküldő

tartózkodási helye, - Beküldő levelezési címe, - Beküldő adóazonosító jele, - Beküldő

emailcíme, telefonszáma.

Az ügyindításkor az ELJÁRÁS MÓDJA mezőben ki kellett választani, hogy Saját nevében

vagy Meghatalmazottként/képviselőként kívánja benyújtani az elektronikus űrlapot.

„Meghatalmazott?” kérdésre az ügyindításkor megadottal összhangban kell válaszolni.

„Elektronikus kapcsolattartást engedélyezi?” kérdésre adott választól függ, hogy milyen módon

kap választ a hivataltól.

Az „Előzmény információ” kérdésre a korábbi irat iktatószámát, illetve egyéb adatokat adhat

meg.

2. FŐLAP

I. Tevékenység jellege

I/1. Építőipari, természeti erőforrás feltárási, kutatási tevékenység

Az építőipari tevékenység fogalmát definiálja. A Htv. 52. § 24. pontja építőipari tevékenység:

a Gazdasági Tevékenységek Egységes Osztályozási Rendszere 2008. január 1-jétől hatályos

(TEÁOR’08) besorolása szerint a 41-43. ágazatokba sorolt tevékenységek összessége.

TEÁOR’08) besorolása szerint a 41-43.: 

- épületek építése (épületépítési projekt szervezése, lakó- és nem lakó épület építése),

- egyéb építmény építése (út, autópálya, vasút, híd, alagút; közműépítés ill. egyéb építmény pl.

vízi létesítmények építése),

- speciális szaképítés (bontás, építési terület előkészítése; épületgépészeti szerelés, mint pl.

villanyszerelés, víz, gáz, fűtés, légkondicionáló szerelés; befejező építés, mint pl. vakolás,

épületasztalos munkák, padló- és falburkolás, festés; egyéb speciális szaképítés, mint pl.

tetőfedés, tetőszerkezet építése).

I/2. Egyéb ideiglenes jellegű tevékenység 

A vállalkozó egyéb tevékenységet végez, ha annak folytatásából közvetlenül bevételre tesz 

szert, tevékenysége nem sorolható az építőipari tevékenységek közé és egyetlen önkormányzat 

illetékességi területén sem rendelkezik a fentiekben értelmezett székhellyel, telephellyel. E 

körbe tartozik egyebek között, ha egy külföldi vállalkozás Magyarországon végez 

bevételszerző tevékenységet, mint pl. gépsorbeállítást; vagy filmforgatás valamely 

önkormányzat illetékességi területén. 
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II. Bevallási időszak

Az időszak megjelölése.

Akkor lehet ideiglenes jellegű (építőipari) iparűzési tevékenységről beszélni, ha a tevékenység

végzésének időtartama a konkrét adóéven belül a 30 napot meghaladja, de nem éri el a 181

napot. Előzőek alapján a tevékenység végzésének 31. napjától, folyamatosan vagy

megszakításokkal, összesen a 180. napig áll fenn - egy adóévben legfeljebb 150 napig – az

ideiglenes jellegű iparűzési adókötelezettség. Ha a vállalkozó tevékenysége két adóévet is

felölel, akkor adóévenként kell értelmezni az adókötelezettséget.

III. Az adó

1. A II. pontban szereplő időszak napjainak száma: a bevallási időszaknak megfelelően

töltődik.

2. Az adott adóévben, korábbi ideiglenes iparűzési tevékenységre vonatkozó

bevallás(ok)ban szereplő időszak(ok) napjainak száma.

3. Itt kell feltüntetni a nem adóköteles napok számát, mely maximálisan 30 nap lehet.

4. Azon napok számát kell megadni, amelyekre vonatkozóan a korábbi bevallás(ok)ban

adófizetési kötelezettség volt.

5. Az adóköteles napok száma. Automatikusan töltődik az előzőek alapján.

6. Fizetendő adó. Automatikusan töltődik az előzőek alapján.

IV. Adóalany

Az adózó személyes, illetve a cég, szervezet adatait kell megadni.

V. Felelősségem tudatában kijelentem, hogy a bevallásban közölt adatok a valóságnak

megfelelnek: helyiség, dátum. Amennyiben nem elektronikusan nyújtja be a kérelmét, úgy

ügyeljen rá, hogy a kérelem aláírás nélkül érvénytelen.


