
 

 

Az adóhatóság tölti ki! 

 

Az adóhatóság megnevezése:  .........................................................................  

Az adóhatóság azonosító száma:  ...................................................................  

Átvétel időpontja:  .............. év  ............................................  hó  ........... nap 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

B E V A L L Á S   
a  h e l y i  i p a r ű z é s i  a d ó r ó l  i d e i g l e n e s  j e l l e g ű  

t e v é k e n y s é g  e s e t é n  

 
a márkói önkormányzat illetékességi területén folytatott tevékenység utáni adókötelezettségről 

(Benyújtandó a tevékenységvégzés helye szerinti települési önkormányzat adóhatóságához) 

 

 

 

 

 

 

 

A helyi iparűzési adóról szóló többször módosított 1990. évi C. tv. 37. § /2/ bek. a, pontja értelmében 

ideiglenes jellegű az iparűzési tevékenység, ha az önkormányzat illetékességi területén az ott székhellyel, 

telephellyel nem rendelkező vállalkozó piaci és vásározó kiskereskedelmet folytat. Márkó Község 

Önkormányzatának 9/2007. (XII.11) Rendelete a Helyi Iparűzési adóról szóló 15/1999. (XII.7) Rendelet 

módosításáról 1.§ (2) bekezdése szerint „Mentes az iparűzési adó alól az a piaci és vásározó 

kiskereskedelmi tevékenység, amely után a közterület használati díjat megfizették.” 

Márkó Község Önkormányzatának többször módosított 15/1999. (XII.7) Rendelete alapján, Ideiglenes 

jelleggel végzett tevékenység esetén az adó átalány naptári naponként 1.000 forint. 

 

 

 

A helyi iparűzési adóról szóló többször módosított 1990. évi C. tv. 37. § /2/ bek. b, pontja értelmében 

ideiglenes jellegű az iparűzési tevékenység, ha az önkormányzat illetékességi területén az ott székhellyel, 

telephellyel nem rendelkező vállalkozó építőipari tevékenységet végez illetőleg természeti erőforrást tár fel 

vagy kutat, feltéve, hogy a folyamatosan vagy megszakításokkal végzett tevékenység időtartama adóéven 

belül a 30 napot meghaladja de nem éri el a 181 napot. Ha a tevékenység időtartama 6 hónapot 

meghaladja, akkor a tevékenység végzésének helye telephelynek minősül. 

Bármely – a fentiekben nem sorolható – tevékenység (37. § /2/ bek. c, pontja), ha annak folytatásából 

közvetlenül bevételre tesz szert, feltéve ha egyetlen önkormányzat illetékességi területén sem rendelkezik 

székhellyel, telephellyel. 

Márkó Község Önkormányzatának többször módosított 15/1999. (XII.7) Rendelete alapján, Ideiglenes 

jelleggel végzett tevékenység esetén az adó átalány naptári naponként 1.000 forint. 

 

 

 

 

 



 

 

 

I. A tevékenység jellege 

 

 1. Piaci és vásározó   
 2. Építőipari, természeti erőforrás feltárás, kutatás   
 3. Egyéb:  ............................................................................................................................... 

 

II. Bevallott időszak 

 évhónaptól évhónapig 

 

III. Az adó 

1. A II. pontban szereplő időszak napjainak száma:  nap 
2. Az adóévi korábbi bevallás(ok)ban szereplő időszak(ok) napjainak száma  nap 
3. Építőipari, természeti erőforrás feltárási, kutatási tevékenység nem adóköteles időtartama  

(adóévenként legfeljebb 30 nap)  nap 
4. A korábbi bevallás(ok)ban szereplő időszak(ok) időtartamából azon napok száma, amely után az adó megfizetésre 

került  nap 

5. Adóköteles napok száma (1+2+-3-4)  nap 

6. Fizetendő adó (5. sor x1.000,-Ft/nap) .,Ft 

 
IV. Adóalany 
 
1./ Adóalany neve (cégneve):  .................................................................................................................  

címe (lakóhelye, székhelye, telephelye) : ..............................................................................................   

 ....................................................................................................................................................................  

2./ Születési helye: város, község, ideje: évhónap 

3./ Anyja születési családi és utóneve:  ..................................................................................................  

4./ Adószáma: -- 

5./ Adóazonosító szám (egyéni vállalkozó):  

6./ Statisztikai jelzőszám: --- 

7./ A tevékenység folytatásának helye:  .................................................................................................  

8./ Pénzintézeti számlaszáma:  

-- 



 

 

 

9./ Székhelye, lakóhelye:  ....................................................................... város, község 

 ........................ közterület neve ............  jellege ............. hsz. ...... ép. ..... lh. ..... em. ..... ajtó 

10./ Levelezési címe:  ............................................................................. város, község 

 ........................ közterület neve ............  jellege ............. hsz. ...... ép. ..... lh. ..... em. ..... ajtó 

11./ Telefonszám: ......................................................................................................................................  

12./ E-mail cím: .........................................................................................................................................  

 

13./ Márkó községben végzett gazdasági tevékenység, a kivitelezés konkrét megnevezése: 

  ............................................................................................................................................................  

14./ Az alvállalkozókról név, cím, végzett tevékenység adatú listát köteles mellékelni! 

15./ Felelősségem teljes tudatában kijelentem, hogy a bevallásban közölt adatok a  

  valóságnak megfelelnek. 

 
 
 ................................................... , .................. év .......................... hó ............... nap 
 
 
 
 
 P. H. ………………………….. 
 
 az adózó vagy képviselője (meghatalmazottja) aláírása 
 
 
 
 

Az iparűzési adót a bevallás benyújtásával egyidejűleg a 73200127-11276076 Márkó 

Község Önkormányzata Iparűzési adó beszedési számlára kell utalni. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


