UZSA TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZAT
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
16/2007. (XII. 14.) Kt. rendelete
a helyi adókról123
(Egységes szerkezetben. Módosításokkal egybefoglalva és lezárva: 2011. február 17.)
Uzsa Települési Önkormányzat Képviselő-testülete – a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 16. § (1)
bekezdésében biztosított jogkörében eljárva és a helyi adókról szóló 1990. évi C. törvény (a továbbiakban: Htv.) 1. § (1)
bekezdésében kapott felhatalmazás alapján – a helyi adókról az alábbi rendeletet alkotja:

I. FEJEZET
Eljárási szabályok
1. §
(1) Az adózó az adókötelezettség megállapítása érdekében az adókötelezettség keletkezését (változását) követő 15 napon
belül adóbevallást köteles tenni.
(2) Nem kell újabb bevallást tenni mindaddig, ameddig az adót (adókötelezettséget) érintő változás nem következik be.
(3) Az adóalany köteles a bevezetett adó megállapításához szükséges valamennyi - az Önkormányzat bevallásában
megjelölt – adatot szolgáltatni.
(4) Az e rendeletben megállapított adót az alábbi számlákra kell megfizetni:

a) 11748052-15568948-02440000
b) 11748052-15568948-02990000
c) 11748052-15568948-03540000

Építményadó
Vállalkozók kommunális adója
Helyi iparűzési adó

(5) A változással kapcsolatos bejelentéseket és a kérelmeket írásban a megfelelő formanyomtatványon kell benyújtani. A
használható nyomtatványok a rendelet függelékében találhatók.
(6) Az adót és az adóelőleget adóév március 15. és szeptember 15. napjáig két egyenlő részletben kell megfizetni
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11/2008.(XI.26.) Kt. rendelettel módosítva és egybefoglalva. Hatályba lépés napja: 2009.01.01.
A 15/2009. (XI.20.) Kt. rendelettel módosítva és egybefoglalva. Hatályba lépés napja: 2010. 01.01.
3
Az 5/2011. (II.16.) Önkormányzati rendelettel módosítva és egybefoglalva. hatályba lépés napja: 2011.02.17.
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II. FEJEZET

Építményadó
Az adókötelezettség

2. §
(1) Adóköteles az önkormányzat illetékességi területén (kül- és belterület) lévő építmények közül a lakás és a nem lakás
céljára szolgáló épület, épületrész (a továbbiakban együtt: építmény).
(2) Az építményadó alkalmazásában az építményhez tartozik az építmény rendeltetésszerű használatához szükséges – az
épületnek minősülő építmény esetén annak hasznos alapterületével, épületnek nem minősülő építmény esetén az általa
lefedett földrészlettel egyező nagyságú – földrészlet.
(3) Az adókötelezettség az építmény valamennyi helyiségére kiterjed, annak rendeltetésétől, illetőleg hasznosításától
függetlenül.
Az adó alapja
3. §
Az adó alapja az építmény m2-ben számított hasznos alapterülete.

Az adó mértéke
4. §
Az éves adó mértéke: 750,-Ft/ m2.4
Adómentesség
5. §
A helyi adókról szóló 1990. évi C. tv. (továbbiakban: Htv.) 13.§-ában felsoroltakon túl mentes az adó alól:
(1) a magánszemély tulajdonában lévő lakás és nem lakás céljára szolgáló épület, épületrész és kiegészítő helyiségei.
Adókedvezmény
6. §

(1) Adómérséklés esetén a hatályos adózás rendjéről szóló törvény alapján jár el az adóhatóság. A döntés
meghozatala előtt magánszemély esetében környezettanulmány készítése kötelező. A kérelemhez csatolni kell
kereseti igazolást ill. nyugdíj szelvényt, vállalkozási tevékenységet folytató magánszemély esetében az előző
évi személyi jövedelemadó bevallást
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Módosította a 11/2008.(XI.26.) Kt. rendelet, 2009. január 01-jével.

Eljárási szabályok
7. §
(1) A bevallást (1.sz. függelék) ill. változással kapcsolatos bejelentést (2. sz. függelék) formanyomtatványon kell
benyújtani.
(2) Az építményadót az adóhatóság kivetés útján, határozattal állapítja meg.
III. FEJEZET

Vállalkozók kommunális adója5
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A rendelet III. fejezetét hatályon kívül helyezte az 5/2011. (II.16.) önkormányzati rendelet. Hatályon kívül: 2011.02.17.

IV. FEJEZET

Helyi iparűzési adó
Adókötelezettség, az adó alanya
12. §
(1) Adóköteles az önkormányzat illetékességi területén állandó vagy ideiglenes jelleggel végzett vállalkozási tevékenység
(a továbbiakban: iparűzési tevékenység).
(2) Az adó alanya a vállalkozó.
(3) Adóköteles iparűzési tevékenység: a vállalkozó e minőségben végzett nyereség-, illetőleg jövedelemszerzésre irányuló
tevékenysége.
Az adó mértéke
12. §
(1) Az állandó jelleggel végzett iparűzési tevékenység esetén az adóalap

2 %-a.
(2) Ideiglenes jelleggel végzett iparűzési tevékenység esetén az adó mértéke naptári naponként:
a) piaci és vásározó kereskedelmet esetén:

1.000,-Ft,

b) építőipari tevékenység után:

5.000,-Ft.
Adómentesség
13. §

Mentes a helyi iparűzési adó megfizetése alól az a vállalkozó, akinek éves vállalkozási szintű adóalapja az 1.000.000,(egymillió) forintot nem haladja meg.
Eljárási szabályok
14. §
(1) Az adóhatóság a fizetendő adóelőleg mértékét az éves adóbevallás, illetve a várható adó bejelentése alapján fizetési
meghagyásban közli.
(2) A bejelentést (4.sz. függelék) és a bevallást (a hatályos Magyar Közlönyben megjelent) formanyomtatványon kell
benyújtani.
V. FEJEZET
Értelmező rendelkezések
15. §

E rendelet alkalmazásában:
(1) önkormányzat illetékességi területe: az önkormányzat közigazgatási határa által behatárolt - bel- és
külterületet magában foglaló - térség, amelyre az önkormányzati hatáskör kiterjed,
(2) adóhátralék: az adóalany bármely adószámláján nyilvántartott, lejárt esedékességű tartozás,
(3) életvitelszerűen lakott lakás: ahol a magánszemély 3 hónapnál hosszabb ideig tartózkodik.

Záró rendelkezések
16. §
(1) E rendeletben nem szabályozott kérdésekben a vonatkozó jogszabályok rendelkezései az irányadók.
(2) E rendelet 2008. január 1-jén lép hatályba. E rendelet hatályba lépésével egyidejűleg hatályát veszti a 15/2005.
(XII.15.) Kt. rendelet és ezek valamennyi módosítása.
Jogharmonizációs záradék
17. §
Ez a rendelet a Magyar Köztársaság és az Európai Közösségek és azok tagállamai között társulás létesítéséről szóló,
Brüsszelben, 1991. december 16-án aláírt Európai Megállapodás tárgykörében a megállapodást kihirdető 1994. évi I.
törvény 3. §-ával összhangban, Az adókról, járulékokról és egyéb költségvetési befizetésekről szóló törvények
módosításáról szóló 2002. évi XLII. törvényben ill. A pénzügyi tárgyú törvények módosításáról szóló 2001. évi L.
törvényben kapott felhatalmazás alapján, megteremtette némi átmenet biztosításával az összhangot. Az Európai
Közösségek legfontosabb alapelveivel összeegyeztethető szabályozást tartalmaz.

Uzsa, 2007. december 6.

Kovács Károly
polgármester

Dr. Takács Nóra
körjegyző

Kihirdetve:
Uzsa, 2007. december 14.
Dr. Takács Nóra
körjegyző

1.sz. Függelék a 35/2008. (XII.31.) PM rendelet alapján 6

Lesence Völgye Települések Körjegyzősége bevallási nyomtatványa
az ÉPÍTMÉNYADÓról hasznos alapterület szerinti adózás esetében (UZSA)
FŐLAP
(Benyújtandó az ingatlan fekvése szerinti települési önkormányzat adóhatóságához.

Helyrajzi számonként külön-külön kell bevallást benyújtani.)
I. Bevallás fajtája

_ Megállapodás alapján benyújtott bevallás

Nem megállapodás alapján benyújtott bevallás

Az adózó jognyilatkozatata (több tulajdonos esetén) az ingatlan teljes egésze utáni adókötelezettség vállalására:
-Vállalom a teljes tulajdoni hányad utáni adókötelezettséget: igen- nem
….........................................................
a bevallást benyújtó vagy képviselője (meghatalmazottja) aláírása
Csatolt és benyújtott

_ „A” lapok száma _____ db

_ „B” lapok száma _____ db

II. Bevallás benyújtásának oka
_ Adókötelezettség keletkezése

_ Változás bejelentése

Változás jellege:

_ Adókötelezettség megszűnése

Változás jellege (pl. alapterület
változás, önkormányzati kedvezmény
igénybevétele):

_ új ingatlan (pl. új építés)
_ ingatlan szerzése (pl. vásárlás, öröklés)

Változás jellege:
_ ingatlan megszűnése (pl. bontás)
_ ingatlan elidegenítése (pl. eladás)

__________________________

_ vagyoni értékű jog alapítása

_ vagyoni értékű jog alapítása

_ vagyoni értékű jog megszűnése

_ vagyoni értékű jog megszűnése

_ adóbevezetés
_ adóalap-megállapítás változása

III. Ingatlan
1. Címe: _______________________________________________________________________________________ város/község
_____________________________________ közterület _______ közterület jelleg ______ hsz. _____ ép. _____ lh. _____ em. _____ ajtó
2. Helyrajzi száma: __________/__________/__________/__________
3. Egy helyrajzi számon található adótárgyak (épületek, épületrészek) száma
lakás

__ db

üdülő (hétvégi ház,nyaraló)

__ db

kereskedelmi egység

__ db

szállásépület

__ db

egyéb nem lakás céljára szolgáló épület /présház/

__ db

IV. Bevallás benyújtója
1. Bevallásbenyújtó minősége:

_ Tulajdonos

_ Vagyoni értékű jog jogosítottja

_ Résztulajdonos

Jog jellege:

_ kezelői jog
_ vagyonkezelői jog
_ haszonélvezeti jog
_ használat joga

2. Tulajdoni (jogosultsági) hányad: ______________
3. Bevallás benyújtó neve (cégneve):________________________________________________________________________________________
4. Születési helye: _________________________________________város/község, ideje: ________ év _______________ hó ______ nap
5. Anyja születési családi és utóneve: ______________________________________________________________________________________
6. Adóazonosító jele: __________________________

Adószáma: ___________________

7. Statisztikai számjele: _________________________

- ________ - _______ - ____

8. Pénzintézeti számlaszáma: _____________________

- _______________ - _______________

- _____ - ___

9. Székhelye, lakóhelye: _____ __________________________________________________________________________ város/község
__________________________________________ közterület ____________ közterület jelleg ________ hsz. ___ ép. ___ lh. ___ em. ___ ajtó
10. Levelezési címe: ___________________
___ em. ___ ajtó
11. Telefonszáma: ____________ ____
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város/község , ______________ közterület ____________ közterület jelleg ________ hsz.___ ép. ___ lh.

e-mail címe: ______________________

Az 1. számú függeléket beillesztette a 15/2009. (XI.20.) Kt. rendelet. Hatályba lépés napja: 2010. január 01.

IV/A. Tulajdonostársak
1.) Tulajdonostárs minősége

_ Tulajdonos

_ Vagyoni értékű jog jogosultja

Neve __________________________________________

Tulajdoni (jogosultsági) hányad: _________________

Lakóhelye/székhelye: _________________________________________________________________________________
2.) Tulajdonostárs minősége

_ Tulajdonos

_ Vagyoni értékű jog jogosultja

Neve __________________________________________

Tulajdoni (jogosultsági) hányad: _________________

Lakóhelye/székhelye: _________________________________________________________________________________
3.) Tulajdonostárs minősége

_ Tulajdonos

_ Vagyoni értékű jog jogosultja

Neve __________________________________________

Tulajdoni (jogosultsági) hányad: _________________

Lakóhelye/székhelye: _________________________________________________________________________________
4.) Tulajdonostárs minősége

_ Tulajdonos

_ Vagyoni értékű jog jogosultja

Neve __________________________________________

Tulajdoni (jogosultsági) hányad: _________________

Lakóhelye/székhelye: _________________________________________________________________________________

V.

_ Előző tulajdonosok adatai

1.) Tulajdonostárs minősége

_ Következő tulajdonosok adatai

_ Tulajdonos

_ Vagyoni értékű jog jogosultja

Neve __________________________________________

Tulajdoni (jogosultsági) hányad: _________________

Lakóhelye/székhelye: _________________________________________________________________________________
2.) Tulajdonostárs minősége

_ Tulajdonos

_ Vagyoni értékű jog jogosultja

Neve __________________________________________

Tulajdoni (jogosultsági) hányad: _________________

Lakóhelye/székhelye: _________________________________________________________________________________

VI. Felelősségem tudatában kijelentem, hogy a bevallásban közölt adatok a valóságnak megfelelnek.
_____________________________
helység

_____

____

__

év

hó

nap

___________________________________________________
a bevallásbenyújtó vagy képviselője (meghatalmazottja) aláírása

Kérjük, hogy a bevallási nyomtatvány „_” mezőinél, a megfelelő rovatot értelemszerűen „x” jellel szíveskedjék jelölni.

A” jelű betétlap lakásról, üdülőről
(Adótárgyanként egy betétlapot kell kitölteni.)
I. Bevallás benyújtója
Bevallásbenyújtó neve (cégneve): _________________________________________________________________________________________
Adóazonosító jele: _______________________

Adószáma: __________________

- __- __

II. Ingatlan
1. Címe: ________________________________________________________________________________________ város/község
_____________________________________ közterület _______ közterület jelleg ______ hsz. _____ ép. _____ lh. _____ em. _____ ajtó
2. Helyrajzi száma: ___________/___________/__________/__________
2/A Építmény elhelyezkedése

_ belváros

_ külváros

_ külterület

III. Épület jellemzői
1. Fajtája
_ Egylakásos lakóépületben lévő lakás

_ Többlakásos lakóépületben vagy

Ennek jellege:

egyéb épületben lévő lakás

_ családi ház

_ Üdülő
Ennek jellege:

Ennek jellege:

_ üdülő

_ sorház

_ társasházi lakás

_ hétvégi ház

_ láncház

_ lakásszövetkezeti lakás

_ apartman

_ kastély, villa, udvarház

_ egyéb:______________

_ nyaraló

_ egyéb:______________

_ csónakház
_ egyéb:___________
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2. Hasznos alapterülete: ______________________m
teljes alapterületnek olyan része, ahol a belmagasság legalább 1,90 m. A teljes alapterületbe a (lakáshoz, üdülőhöz tartozó kiegészítő helyiségek, melléképületek,
melléképületrészek kivételével) valamennyi helyiség összegzett alapterülete, valamint a többszintes lakrészek belső lépcsőjének egy szinten számított vízszitnes
vetülete is beletartozik. Az épülethez tartozó fedett és három oldalról zárt külső tartózkodók (lodzsa, fedett és oldalt zárt erkélyek) és a fedett terasz, tornác
alapterületének 50%-a tartozik a teljes alapterületbe.
A lakások esetében a pinceszinten (a csatlakozó terepszint alatt) kialakított helyiségek alapterületének 70%-át kell a teljes alapterületbe számítani;
3. Az épület a vállalkozó üzleti céljára szolgál:

_ Igen

_ Nem

IV. Adókötelezettség keletkezésének, változásának, megszűnésének időpontja:
________ év ______________ hó ___ nap
V. Törvényi mentesség
_ 1. Szociális, egészségügyi és gyermekvédelmi, illetőleg a nevelési-oktatási intézmények céljára szolgáló helyiség(ek)
hasznos alapterülete: ______________________m2
_ 2. Szükséglakás
_ 3. Gyógy- vagy üdülőhelynek nem minősülő kistelepülésen fekvő komfort nélküli lakásból 100 m2
_ 4. Költségvetési szerv vagy egyház tulajdonában álló építmény
_ 5. A Htv. 3. §-a alapján feltételesen mentes adóalany

____________________________________________________________________________________________________
VII. Nyilatkozat a műemléképület felújításához kapcsolódó adómentesség igénybevételéről _ Nyilatkozom, hogy a Htv. 13/A §-a szerinti adómentességet
igénybe kívánom venni.
(építési engedély jogerőre emelkedésének napja: __________ év ____________ hó ___ nap)
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Fentiek alapján adóköteles alapterület: III.-V-VI. pont:

_______________ m2

Adó összege: (adóköteles alapterület*

________________ Ft

_____________________________
helység

Ft)=

______

___

év

hó

____
nap

___________________________________________________
a bevallásbenyújtó vagy képviselője (meghatalmazottja) aláírása

Kérjük, hogy a bevallási nyomtatvány „_” mezőinél, a megfelelő rovatot értelemszerűen „x” jellel szíveskedjék jelölni.

„B” jelű betétlap kereskedelmi egységről (szállásépületről), egyéb nem lakás céljára szolgáló épület
/présház/
(Adótárgyanként egy betétlapot kell kitölteni.)
I. Bevallás benyújtója
Bevallásbenyújtó neve (cégneve): _________________________________________________________________________________________
Adóazonosító jele: ____________________

Adószáma: ___________________

- __- __

II. Ingatlan
1. Címe: _______________________________________________________________________________________ város/község
_____________________________________ közterület _______ közterület jelleg ______ hsz. _____ ép. _____ lh. _____ em. _____ ajtó
2. Helyrajzi száma: ___________/___________/___________/___________
2/A Építmény elhelyezkedése

_ belváros

_ külváros

_ külterület

_ kiemelt kereskedelmi övezet

III Épület jellemzői
1. Fajtája:
_ Kereskedelmi egység
(szállásépület nélkül)

_ Szállásépület

_ Egyéb nem lakás céljára szolgáló épület

Ennek jellege:

Ennek jellege:

Ennek jellege:

_ szálloda

_ hotel

_ üzem, üzemcsarnok, gyár

_ műhely, szerviz

_ kereskedelmi üzlet, bolt, abc,

_ panzió

_ fogadó

_ garázs, gépjárműtároló

_ raktár

áruház, üzletház

_ motel

_ szálló

_ üvegház

_ pince

_ csárda, bisztró, borozó, söröző,

_ vendégház _ vadászház

_ présház

_ hűtőház

büfé, cukrászda, kávézó, étterem

_ egyéb:________________

_ egyéb:__________________

_ iroda, műterem
_ rendelő, kórház, szanatórium,
gyógyszertár
_ egyéb:___________________
2. Hasznos alapterülete: ______________________m2
a teljes alapterületnek olyan része, ahol a belmagasság legalább 1,90 m. A teljes alapterületbe a (lakáshoz, üdülőhöz tartozó kiegészítő helyiségek, melléképületek,
melléképületrészek kivételével) valamennyi helyiség összegzett alapterülete, valamint a többszintes lakrészek belső lépcsőjének egy szinten számított vízszitnes
vetülete is beletartozik. Az épülethez tartozó fedett és három oldalról zárt külső tartózkodók (lodzsa, fedett és oldalt zárt erkélyek) és a fedett terasz, tornác
alapterületének 50%-a tartozik a teljes alapterületbe.
A lakások esetében a pinceszinten (a csatlakozó terepszint alatt) kialakított helyiségek alapterületének 70%-át kell a teljes alapterületbe számítani;
3. Az épület a vállalkozó üzleti céljára szolgál:

_ Igen

_ Nem

IV. Adókötelezettség keletkezésének, változásának, megszűnésének időpontja:
_____ év _____________________ hó _____ nap
V. Törvényi mentesség
_ 1. Szociális, egészségügyi és gyermekvédelmi, illetőleg a nevelési-oktatási intézmények céljára szolgáló helyiség(ek)
hasznos alapterülete: ______________________m2
_ 2. Költségvetési szerv vagy egyház tulajdonában álló építmény
_ 3. Állattartásra vagy növénytermesztésre szolgáló épület vagy az állattartáshoz, növénytermesztéshez kapcsolódó tároló épület
_ 4. A Htv. 3. §-a alapján feltételesen mentes adóalany
VII. Nyilatkozat a műemléképület felújításához kapcsolódó adómentesség igénybevételéről.
_ Nyilatkozom, hogy a Htv. 13/A §-a szerinti adómentességet igénybe kívánom venni.
(építési engedély jogerőre emelkedésének napja: __________ év __________ hó __ nap)
Fentiek alapján adóköteles alapterület: III.-V-VI.-VII pont:

_______________ m2

Adó összege: (adóköteles alapterület*

________________ Ft

_____________________________
helység

Ft )=

_____

___

__

év

hó

nap

_____________________________________________________
a bevallásbenyújtó vagy képviselője (meghatalmazottja) aláírása

Kérjük, hogy a bevallási nyomtatvány „_” mezőinél, a megfelelő rovatot értelemszerűen „x” jellel szíveskedjék jelölni.

2.sz. függelék

„Lesence Völgye” Települések Körjegyzősége
8319 Lesenceistvánd, Kossuth út 145.
Tel./Fax:87/436-151
E-mail: lesenceistvánd@vazsonykom.hu
Ügyintéző: ................................................

AD ÓH AT ÓS Á G T ÖL T I K I !
Azonosító:

KÉRJÜK NYOMTATOTT NAGYBETŰKKEL KITÖLTENI!

BEJELENTÉS
az építményadóban bekövetkezett változásról
1.

Adóalany adatai:
Neve, cégneve:

________________________________________________________________________

Leánykori neve:

________________________________________________________________________

Anyja leánykori neve:

________________________________________________________________________

Szül. ideje:

Születési hely: ________________________________________________

Címe:

_____________________község____________________u.

Adóazonosító jele:
2.

lh.

em.

a.

- -

Adószáma:

Az építmény adatai:

_____________________község___________________u.

Címe:
hsz.

lh.

em.

/

Hrsz.:
3.

hsz.

a.

/ /

Az építményadó bejelentés benyújtásának oka:* eladás(4), csere(4), ajándékozás(4),

vagyonértékű jog
megszűnése(4), építmény megszűnése, használat jellegének megváltozása, egyéb: ___________________________________
Megjelölt esemény időpontja:

4.

Az új tulajdonos adatai:
Neve, cégneve:
Címe:

________________________________________________________________________
_____________________község____________________u.

hsz.

lh.

em.

a.

Büntetőjogi felelőségem tudatában kijelentem, hogy az általam közölt adatok a valóságnak megfelelnek.
------------------------,
_________________________________________
aláírás
* Kérem aláhúzással megjelölni és az eseménynek megfelelő pontot kitölteni!

3. sz. függelék

„Lesence Völgye” Települések Körjegyzősége
8319 Lesenceistvánd, Kossuth út 145.
Tel./Fax:87/436-151
E-mail: lesenceistvánd@vazsonykom.hu
Ügyintéző: ................................................

AD ÓH AT ÓS Á G T ÖL T I K I !
Azonosító:

BEVALLÁS

Azonosító száma:





A vállalkozók
évi kommunális adójáról
a helyi adókról szóló 1990. évi C. törvény alapján
(Kérjük, hogy a bevallás elkészítése előtt szíveskedjék elolvasni a hátoldalon a kitöltési útmutatót! KÉRJÜK NYOMTATOTT
NAGYBETŰKKEL KITÖLTENI!)
1. A vállalkozó:


Székhelye:  ir. sz.: 
Utca:  hsz.:  Adószáma: - -

Neve (cége):

2. Székhely, telephely, részleg stb. címe az önkormányzat illetékességi területén:

 utca  hsz.
I. Az adóévet megelőző teljes évben működő vállalkozás

 fő
 Ft
 Ft
 Ft
 Ft
 Ft
 Ft
 Ft

3. a) Az önkormányzat illetékességi területén foglalkoztatottak korrigált átl. statisztikai állományi létszáma:
b)

 évi adó összege  fő után  Ft adótételt alapulvéve:

c) Önkormányzati döntés alapján levonható:
d)

 évi adó (b-c):

e) évi adóelőleg:
f) a (d-e) különbözet előírandó:
törlendő:
g) adóelőleg

 évre:

II. Az adóévet megelőző év egy részében működő vállalkozás

 fő
 hó
 Ft
 Ft
 Ft
 Ft
 Ft
 Ft
 Ft
 Ft

4. a) Az önkormányzat illetékességi területén foglalkoztatottak korrigált átl. statisztikai állományi létszáma:
b) A tevékenység során megkezdett hónapok száma:
c) Az évi adómérték egy hónapra eső hányada:
d)

 évi adó összege (a × b × c):

e) Önkormányzati döntés alapján levonható:

 évi adó (d-e):
g)  évi adóelőleg:
f)

h) Az (f-g) különbözet előírandó (fizetendő):
törlendő (visszaigényelhető):
i) Adóelőleg (évesített)

 évre:

III. A tevékenységet az adóév közben kezdő vállalkozás, vagy ha az adót
az önkormányzat első alkalommal, vagy év közben vezeti be

 fő
 hó
 Ft

5. a) Az önkormányzat illetékességi területén foglalkoztatottak korrigált átl. statisztikai állományi létszáma:
b) Az adóév végéig számítható adóköteles hónapok száma:
c) Az adóévre bejelentett várható adó összege:

6. Kedvezményre, mentességre alapul szolgáló körülmény: ....................................................................................................
.....................................................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................................................
_________________________, _______ év _________ hó ___ nap

...........................................................................
(cégszerű) aláírás

KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ
a vállalkozók kommunális adójának bevallásához
A./ A vállalkozói tevékenység fogalma, az adóbevallásra kötelezettek köre
1./ A helyi adókra vonatkozó jogszabályi rendelkezések szerint vállalkozó a gazdasági tevékenységet saját nevében és kockázatára
haszonszerzés céljából, üzletszerűen végző:
a./ jogi személy,
b./ egyéb szervezet (szakcsoport, polgárjogi társaság, társasüdülő, építő közösség stb.),
c./ az egyes tevékenységek gyakorlásáról szóló jogszabályok alapján vállalkozói igazolványhoz nem kötött tevékenységet
folytató magánszemély,
d./ a mezőgazdasági termelést és ahhoz kapcsolódó szolgáltatást végző magánszemély,
e./ az egyéni vállalkozásról szóló törvény hatálybalépését megelőző jogszabályok alapján kisiparosnak, magánkereskedőnek
minősülő magánszemély, valamint a jogi személy részlegét szerződéses rendszerben üzemeltető magánszemély, és
f./ a vállalkozói igazolvánnyal rendelkező magánszemély.
2./ Ezt a nyomtatványt az 1./ pontban felsorolt vállalkozóknak kell kitölteni és a vállalkozás helye szerint illetékes önkormányzati
adóhatósághoz benyújtani az adóévet követő év május 31-ig. A vállalkozó az adóévben megfizetett adóelőleg és az általa
megállapított, éves tényleges adó különbözetét az éves adóbevallás benyújtásával egyidejűleg köteles befizetni illetve bevallásával
egyidőben igényelheti vissza.
3./ Ha a vállalkozó több önkormányzat illetékességi területén rendelkezik telephellyel, akkor az adóbevallást önkormányzatonként
külön-külön kell benyújtani.
4./ Nem kell adóbevallást adni: a társadalmi szervnek, az egyháznak, az alapítványnak, a közszolgáltató szervnek és a költségvetési
szervnek abban az évben, amelyet megelőző évben folytatott tevékenysége után társasági adókötelezettsége nem keletkezett.
Ilyenkor a vállalkozónak az említett feltételes adómentesség feltételének fennállásáról a 09. számú „Nyilatkozatot” kell az
önkormányzati adóhatósághoz benyújtani az adóévet követő év május 31-ig.
5./ Alvállalkozó kommunális adóra adóelőleges köteles fizetni.
Az adóelőleg összege
a./ az adóévet megelőző teljes évben változatlan szervezeti formában működő vállalkozónál – az idényjellegű tevékenységet is
ideértve – a megelőző év adójának megfelelő összeg,
b./ az adóévet megelőző év egy részében működő vállalkozónál a megelőző év adójának a működés naptári napjai alapján egész
évre számított összege,
c./ a tevékenységét az adóév közepén kezdő vállalkozásnál, vagy ha az önkormányzat az adót első alkalommal, vagy év közben
vezeti be, az adóévre bejelentett várható adó összege.
6./ Az önkormányzati adóhatóság a fizetendő adóelőleg összegét az éves adóbevallás, illetve a várható adó bejelentése alapján fizetési
meghagyásban közli.
B./ Részletes útmutató az adóbevallás egyes pontjainak kitöltéséhez
Az 1./ ponthoz: Ebbe a rovatba a vállalkozó üzletvezetésének helyét, székhelyét, ennek hiányában, a lakóhelyének címét kell bejegyezni.
A 2./ ponthoz: Ebben a rovatban azt a címet kell bejegyezni, amely alatt az önkormányzat területén a vállalkozónak valamely részlege
működik. Ez megegyezhet az 1./ pontban feltüntetett címmel, de el is térhet. A részleg címét akkor is fel kell tüntetni, ha önálló pénzügyi
elszámolást nem végez, vagy egyébként sem rendelkezik önállósággal.
A 3./ ponthoz: Ezt a pontot akkor kell kitölteni, ha teljes évben működött a vállalkozás részlege, illetőleg, ha idényjellegű a tevékenység s
ezért nem működött az év 12 hónapjában. Az utóbbi esetben az idénybeni működés megkezdett naptári hónapjai alatt foglalkoztatott átlagos
statisztikai állományi létszámot kell feltüntetni az a./ pontban. Teljes évi működés esetén az év 12, idényjellegű (az adóév egy részében való)
működés esetén pedig a működés megkezdett hónapjára vetítve kell a korrigált átlagos statisztikai állományi létszámot kiszámítani, s ebbe a
rovatba beírni. Ezt a létszámot kell megszorozni az önkormányzat által egy főre megállapított adótétellel, s az így kiszámított adót kell a b./
pontban feltüntetni. A c./ pontban azt az összeget kell feltüntetni, amit a b./ pont alattiból az önkormányzat rendelete alapján levonható. Az
e./ pontban a korábban megállapított adóelőleget kell szerepeltetni. Ezt az adóelőleget az önkormányzati adóhatóság „Fizetési meghagyása”
tartalmazza.
A 4./ ponthoz: Ezt a pontot kell kitölteni, ha nem volt teljes az előző évi működés, az igényjellegű tevékenységet is ideértve. Az a./ pontban
szereplő korrigált átlagos statisztikai állományi létszámot szorozni kell az egy főre meghatározott adómérték egy hónapra eső hányadával és
az adókötelezettség hónapjainak számával. Ennek során minden megkezdett hónap egész hónapnak számít. A g./ pontban az önkormányzati
adóhatóság által kiadott „Fizetési meghagyás” szerinti adóelőleg, az i./ pontban pedig az f./ pontban szereplő – az adóév egy részére
vonatkozó – adónak a működés naptári napjai alapján egész évre számított összegét kell feltüntetni.
Az 5./ ponthoz: Ezt a pontot akkor kell kitölteni, ha a vállalkozó a tevékenységét az adóév közben kezdi meg, vagy ha az önkormányzat az
adót első alkalommal, vagy év közben vezeti be. Ilyen esetekben a vállalkozónak a várható adó összegéről nem adóbevallást, hanem az 5./
pont szerinti adatokról bejelentést kell adni az önkormányzati adóhatósághoz.

4.sz. Függelék a 35/2008. (XII.31.) PM rendelet alapján 7

Az Adóhatóság tölti ki!

LESENCE VÖLGYE TELEPÜLÉSEK
KÖRJEGYZŐSEGE

  
Azonosító száma:  _________________________

Benyújtás, postára adás napja:
8319 Lesenceistvánd, Kossuth u. 145..
Tel.:87/436-151
E-mail: lesenceistvand@vazsonykom.hu

átvevő aláírása

BEJELENTKEZÉSI LAP
a helyi iparűzési adóhoz egyéni és társas vállalkozások részére
I. Adózó adatai
1. Adózó neve:

________________________________________________________________________

2. Rövidített cégneve:

________________________________________________________________________

3. Születési neve:

________________________________________________________________________

4. Születési helye:

________________________________ város/község, ideje:

5. Anyja születési családi és utóneve:

hó

nap

______________________________________________________________

6. Adóazonosító jele:

Adószáma:

7. Statisztikai számjele:

-

-

8. Pénzintézeti számlaszáma:

-

-

Pénzintézeti számlaszáma:

-

-

9. Székhelye, lakóhelye:

év

-

/

/

Fő tevékenysége:______________________

__________________________________________________________________város/község

_____________________________ közterület ___________ közterület jelleg ____ hsz. __ ép. __ lh. __ em. __ ajtó
10. Telephelye:
___________________________________________________________________város/község

_____________________________ közterület ___________ közterület jelleg ____ hsz. __ ép. __ lh. __ em. __ ajtó
11. Levelezési címe:
__________________________________________________________________
város/község
_____________________________ közterület ___________ közterület jelleg ____ hsz. __ ép. __ lh. __ em. __ ajtó
12. Telefonszáma:____________________________________ e-mail címe: ________________________________
13. Önálló tevékenységet folytató magánszemély tevékenységének gyakorlása
Főfoglalkozásban

Mellékfoglalkozásban

Nyugdíj mellett

II. Vállalkozás alakulásával kapcsolatos adatok
1. Alakulás, ill. vállalkozói igazolvány kiadásának időpontja:
2. Alakulás módja:
Kiválás

Új vállalkozás,

3. Gazdálkodás formája:

Bt.,

Kft.,

Rt.,

Egyesülés,

Szétválás,

Összeolvadás,

Beolvadás,

Zrt.,

Kkt.,

Szövetkezet,

Egyéni vállalk.

4. Cégnyilvántartási végzés száma:

Nyrt.,

Kht.,

Jogerős végzés dátuma:

5. Tevékenység megkezdésének ideje:

uzsai kezdés ideje:

6. Átalakulás esetén jogelőd neve: ___________________________________Adószáma:

/

/

III. Könyvvezetés módja
1.

7

Egyszeres könyvvezetés,

Kettős könyvvezetés,

Bevételi és költségnyilvántartás,

Bevételi nyilvántartás

A 4. számú függeléket beillesztette a 15/2009. (XI.20.) Kt. rendelet. Hatályba lépés napja: 2010. január 01.

2. Iratok őrzésének helye:

_______________________________________________________________________

3. Könyvelést vezető neve:

_____________________________________Telefonszáma:

4.

adóévre várható adóelőleg ( 2% adómértékkel számolva):

/
Ft

IV. Nyilatkozat adóalap megosztásról
Személyi jellegű ráfordítás arányos megosztás választása
Eszközérték arányos megosztás választása
Komplex megosztás választása

V. Nyilatkozat adóelőleg fizetési kötelezettség alóli mentességről
Előtársasági forma miatti mentesség
Jogelőd nélkül kezdő vállalkozás miatti mentesség

VI. Nyilatkozat a naptári évtől eltérő üzleti év választásáról
Az üzleti év mérlegforduló napja:

VII. Felelősségem tudatában kijelentem, hogy a bevallásban közölt adatok a valóságnak megfelelnek.
___________________________________________________

_______________________

helység

év

hó

nap

adózó vagy képviselője (meghatalmazottja) aláírása

