
BEJELENTKEZÉS, VÁLTOZÁS-BEJELENTÉS 

KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ 

Ezt a nyomtatványt azoknak az adózóknak kell benyújtaniuk, akik/amelyek: 

• az idegenforgalmi adó beszedésére kötelezetté válnak, 

• az idegenforgalmi adó beszedésére kötelezettként adataikban változás következik be, 

• az idegenforgalmi adó beszedésére vonatkozó kötelezettségük megszűnt, 

• az iparűzési adó alanyává válnak a településen (a településen állandó jellegű iparűzési 

tevékenységet kezdenek meg, azaz a településen székhelyet, Htv. szerinti telephelyet 

létesítenek, vagy a településen ideiglenes jellegű iparűzési tevékenységet kezdenek 

meg [építőipari tevékenység esetén az adókötelezettség a 31. naptól keletkezik], vagy 

meglévő székhely, telephely esetén az önkormányzat az iparűzési adót első ízben 

[ismételten] vezeti be), 

• az iparűzési adóalanyként korábban bejelentett adataikban változás következik be, 

• az adott településen az iparűzési adókötelezettsége megszűnik (megszűnik az 

adóalanyiság vagy megszűnik a településen a székhely, telephely, illetve adóköteles 

tevékenységvégzés, vagy az önkormányzat az iparűzési adó-rendeletének hatályon 

kívül helyezése esetén). 

I. A BEJELENTÉS JELLEGE 

A bejelentés jellegét a megfelelő helyen „X” jellel kell jelölni. 

 

Változás-bejelentés (második oszlophoz tartozó négyzetben való jelölés) esetén – a III. rovaton túlmenően – csak azt a sort 

kell kitölteni, amelyikben változás következett be a korábban bejelentett adatokhoz képest! 

 

II. HELYI IPARŰZÉSI ADÓELŐLEG BEJELENTÉSE 

A vállalkozó – a jogelőd nélkül kezdő, az előtársaság és a megszűnő vállalkozó kivételével – a helyi iparűzési adóban az 

adóévben kezdődő (keresztféléves) előlegfizetési időszakra – az egyes esedékességi időpontokra eső összeg feltüntetésével 

önkormányzatonként – adóelőleget köteles a bejelentkezéssel egyidejűleg az adóhatóság által rendszeresített nyomtatványon 

bejelenteni. 

 

Az előlegösszegeket az előlegfizetési időszak egyes előlegfizetési időpontjaira kell megállapítani és bevallani. Az 

előlegfizetési időszakban egy, vagy kettő, vagy három előlegfizetési időpont lehet. Az előlegfizetési időpont – naptári évvel 

azonos üzleti évet választó adózó esetén – keresztféléves előlegfizetési időszak okán jellemzően szeptember 15-e, illetve 

március 15-e, ha az előlegfizetési időszak ezen időpontokat magában foglalja, akkor ezen időpontokra kell az előleget 

bevallani. Az előleg összege az adókötelezettség keletkezésének adóévére várható adóelőleg-fizetési időszak napjaira 

arányosítva megállapított összegének az egyes előlegfizetési időpontok számával osztott összege. 

 

III. ADÓALANY 

Az adózó azonosításához szükséges adatokat értelemszerűen kell kitölteni. 

IV. ALAKULÁS, SZÜNETELTETÉS, MEGSZŰNÉS 

Ebben a részben az alakulással, megszűnéssel összefüggő eseményeket kell bejelenteni. 

3. sor: Adóköteles tevékenység megkezdésének időpontja a Dunakeszi Önkormányzat illetékességi területén. 

V. KISADÓZÓ VÁLLALKOZÁSOKRA VONATKOZÓ ADATOK 

Ebben a részben a kisadózó vállalkozások tételes adója alanyának egyszerűsített, tételes adóalap meghatározására vonatkozó 

adatok bejelentésére van lehetőség. 



Az állami adóhatóságnál (NAV) nyilvántartott 2012. évi CXLVII. Törvény alapján a kisadózó vállalkozások tételes adója 

hatálya alá tartozók (KATA adóalanyok) az önkormányzati adóhatóságnál háromféle adózási mód közül választhatnak a 

teljes adóévre vonatkozóan (ezt a kezdéstől számított 45 napon belül kell bejelentenie): 

1. Htv/B.§ (3) bekezdés alapján  - KATA tételes adózás: Ez a „fix” 50000.-Ft/év összegű iparűzési adózási mód, mely 

esetén az 1. és az 1.2 sorokban is „X” jellel kell jelölnie és az 1.1 és 1.3 sorokban a pontos kezdő dátumot kell feltüntetnie. A 

tört évre a törvény alapján naptári napra kell az iparűzési adót kiszámítani és két egyenlő részben megfizetni (az 1.részt a 

kezdést követő hónap 15-éig, a 2. részt az adóévet követő hónap – január – 15-éig). Ebben az esetben mindaddig nem kell 

adóbevallást benyújtania, amíg változás nem következik be, illetve adókedvezményt nem kíván érvényesíteni. 

A vállalkozás a KATA bejelentkezést megelőző időszakról záró adóbevallást köteles benyújtani. 

2. Htv. 39/A.§ (1) bekezdés b) pontja alapján adózók – nettó árbevétel 80%-a: ezt a választást az V. rovatban nem kell 

jelölni, csak utólag az adóévről szóló bevallásban (VI. rovat c) pontjában), melynek határideje: az adóévet követő május 31.  

3. Htv. 39.§ (1) bekezdés alapján adózók – tételes költségelszámolás: ezt a választást az V. rovatban nem kell jelölni, csak 

utólag az adóévről szóló bevallásban, melynek határideje: az adóévet követő május 31. 

VI. JOGELŐD(ÖK) 

Ebben a részben tüntethetőek fel a jogelőd(ök) adatai, amennyiben a IV/2. részben egyesülés, beolvadás, szétválás vagy 

kiválás lett bejelölve. 

VII. KÉZBESÍTÉSI MEGHATALMAZOTT, SZÉKHELYSZOLGÁLTATÓ 

Ebben a részben adhatóak meg a kézbesítési meghatalmazott és a székhelyszolgáltató adatai. 

VIII. KÖNYVVIZSGÁLÓ 

Ez a rész a könyvvizsgáló bejelentésére szolgál. 

IX. CÉGEK ÉS EGYÉNI VÁLLALKOZÓK FŐTEVÉKENYSÉGEN KÍVÜLI, TÉNYLEGESEN VÉGZETT 

TEVÉKENYSÉGEI 

Ebben a részben kell felsorolni az adózó főtevékenységén kívüli, ténylegesen végzett tevékenységeit. 

X. AZ ADÓZÓ KÉPVISELŐI 

Ebben a részben kell felsorolni az adózó képviseletére jogosultakat. Szükség esetén több oldalon is részletezhető. 

XI. AZ ADÓALANY SZERVEZET TULAJDONOSAI (TAGJAI) 

Ebben a részben kell megadni a közkereseti társaság, a betéti társaság, a korlátolt felelősségű társaság, az egyesülés, valamint 

a közös vállalat tulajdonosait, tagjait. Szükség esetén több oldalon is részletezhető. 

XII. AZ ADÓZÓ TELEPHELYEI 

Ez a rész az adózó telephelyeinek bejelentésére szolgál. Szükség esetén több oldalon is részletezhető. 

Telephelynek minősül az adóalany olyan állandó üzleti létesítménye – függetlenül a használat jogcímétől -, ahol részben 

vagy egészben iparűzési tevékenységet folytat, azzal, hogy a telephely kifejezés magában foglalja különösen a gyárat, az 

üzemet, a műhelyt, a raktárt, a bányát, a kőolaj- vagy földgázkutat, az irodát, a fiókot, a képviseletet, a termőföldet, a 

hasznosított (bérbe vagy lízingbe adott) ingatlant, továbbá a hang, kép, adat vagy egyéb információ (ideértve a rádió- és 

televízió programokat is) vezetéken, kábelen, rádión, optikai úton vagy elektromágneses rendszer útján történő továbbítását 

szolgáló berendezést, amennyiben annak üzemeltetése rendszeres személyes jelenlétet kíván. 


