
Cegléd – Bejelentkezés, változás-bejelentés 
 

Minden adóköteles tevékenység megkezdése előtt, illetve a tevékenység végzésében 

bekövetkezett változások esetén az adózónak bejelentési kötelezettsége van azon 

önkormányzati adóhatóság felé, ahol székhelyét megjelölte, illetve ahol a tevékenységét végzi. 

Jogosultak köre 

Az adózó vagy az adózó törvényes képviselője vagy állandó meghatalmazottja. 

Mit kell tennie 

Az adóköteles tevékenységet folytatni kívánó adózó adóhatósági nyilvántartásba vétele 

érdekében köteles az állami adó- és vámhatósághoz bejelentkezni, feltéve, hogy törvény 

eltérően nem rendelkezik. 

Az állami adó- és vámhatóság naponta, elektronikus úton megküldi az adatszolgáltatást az 

adózó székhelye szerinti önkormányzati adóhatóság, valamint azon telephelyei szerinti 

önkormányzati adóhatóságok részére, amely telephelyeket az adózó az állami adó- és 

vámhatósághoz bejelentette. 

Az állami adó- és vámhatóság adatszolgáltatásban szereplő adózó bejelentkezési, 

változásbejelentési kötelezettségét a székhelye szerinti és a telephely szerinti önkormányzati 

adóhatóságnál teljesítettnek kell tekinteni. 

Az adózó a helyi adókról szóló 1990. évi C. törvény (Htv.) 39/B. § (9) bekezdése szerinti 

körülményről, valamint képviselőjéről az önkormányzati adóhatóságnak bejelentést tehet. 

Ha a bejelentkezéssel, változásbejelentéssel összefüggésben adóelőleget vagy jogszabály 

alapján az állami adó- és vámhatóság adatszolgáltatásban nem szereplő más adatot is be kell 

jelenteni, akkor e bejelentés megtételére az adózót a székhelye és a telephely szerinti 

önkormányzati adóhatóság külön felhívja. 

A kérelem benyújtható az adóhatóság által rendszeresített „Bejelentkezés, változásbejelentés az 

önkormányzati adóhatósághoz” üres űrlap (PDF) formátumú papíralapú adatbejelentési 

nyomtatványon postai úton, illetve személyesen az Adóhatósági Irodában.  

Papíralapú nyomtatványt az Elektronikus ügyintézésre nem kötelezett adózók 

nyújthatják be: 

• természetes személy, 
• lakásszövetkezet, adószámmal nem rendelkező egyesület és alapítvány,  
• 2021-ben 1 004 400,- Ft éves árbevételt meghaladó mezőgazdasági őstermelő,  
• az egyéni vállalkozói nyilvántartásban nem szereplő, de az SZJA törvény alapján egyéni 

vállalkozónak minősülő személy (közjegyző, egyéni ügyvéd, szabadalmi ügyvivő, önálló 
bírósági végrehajtó, szolgáltató állatorvos). 

Ügyfélkapus regisztrációval - KAÜ azonosítást követően - a bejelentés elektronikusan 

nyújtandó be az E-Önkormányzati Portálon keresztül a gazdálkodó szervezetek részéről 

(ide tartozik az a magánszemély egyéni vállalkozó is, aki az Egyéni Vállalkozók 

Nyilvántartásában (EVNY) szerepel).  Az elektronikus ügyintézésre az ASP-ADO-BEJ számú 

„Bejelentkezés, változás-bejelentés" iForm típusú űrlap szolgál. Az adóhatóság írásban, az 

https://www.cegled.hu/nyomtatvanyok/adohatosagi/bejelentkezes_valtozasbejelentes_az_onkormanyzati_adohatosaghoz_ures_urlap_pdf.pdf
https://www.cegled.hu/nyomtatvanyok/adohatosagi/bejelentkezes_valtozasbejelentes_az_onkormanyzati_adohatosaghoz_ures_urlap_pdf.pdf


elektronikus ügyintézés és a bizalmi szolgáltatások általános szabályairól szóló 2015. évi 

CCXXII. törvényben meghatározott elektronikus úton vagy személyesen, írásbelinek nem 

minősülő elektronikus úton tart kapcsolatot az adózóval és az eljárásban résztvevőkkel. Az 

adóhatóság elektronikus úton tart kapcsolatot azzal az adózóval, aki (amely) az Eüsztv. alapján 

elektronikus ügyintézésre köteles. 

Kötelezettségmulasztás 

Az adóhatóság a bejelentési, változásbejelentési, adatszolgáltatási kötelezettségének valótlan 

adattartalommal történő teljesítése esetén - a mulasztás jogkövetkezményeire történő 

figyelmeztetés mellett - tizenöt napos határidő kitűzésével felhívja az adózót az 

adókötelezettség jogszerű teljesítésére. 

Az adókötelezettség határidőn belüli nem, illetve nem jogszerű teljesítése esetén az adóhatóság 

a természetes személy adózót ötvenezer forint, a nem természetes személy adózót százezer 

forint mulasztási bírsággal sújtja és - a mulasztás jogkövetkezményeire történő figyelmeztetés 

mellett - tizenöt napos határidő kiszabásával ismételten felhívja az adókötelezettség jogszerű 

teljesítésére. 

Kötelezettségnek a megszegése miatt a természetes személy adózót kettőszázezer forintig, nem 

természetes személy adózót ötszázezer forintig terjedő mulasztási bírsággal sújthatja az 

adóhatóság. 

Pl. a kisadózó vállalkozások tételes adója hatálya alá tartozó vállalkozó tételes adóalap-

megállapítás választását a vállalkozó – az önkormányzati adóhatóság által rendszeresített – 

bejelentkezési, bejelentési, bevallási nyomtatványon, a kisadózó vállalkozások tételes adójának 

hatálya alá tartozás kezdő napjától számított 45 napon belül vagy február 15-ig jelenti be az 

adóhatóság számára. A határidő elmulasztása jogvesztő. 

  

Határidők 

Az ügyintézési határidő a bejelentkezés az eljárásra hatáskörrel és illetékességgel rendelkező 

adóhatósághoz történő megérkezését követő napon kezdődik. Ha jogszabály eltérően nem 

rendelkezik, az ügyintézési határidő 30 nap. 

Benyújtandó dokumentumok 

Elektronikusan benyújtható űrlap, kitöltési útmutató elérhetősége: 

Az elektronikusan benyújtható űrlap az E-Önkormányzati Portálon került publikálásra. 

A portálra való belépés és az "Ügyindítás" gombra kattintás után az űrlapkeresőbe írja be az 

űrlap nevét (Bejelentkezés, változás-bejelentés), vagy az "Ágazat"-nál válassza ki a "Adóügy" 

lehetőséget, valamint az "Ügytípus"-nál a "általános adónyomtatványok" lehetőséget! 

A talált űrlapok listájából a megfelelő űrlap "Online kitöltés" gombjára kattintva töltődik be a 

kívánt űrlap. 



Papíralapon benyújtható űrlap, kitöltési útmutató elérhetősége: 

• Bejelentkezés, változásbejelentés az önkormányzati adóhatósághoz 
• Kitöltési útmutató 

Fizetési kötelezettség 

Az eljárás díj-, illeték- és költségmentes. 

Eljáró szerv 

Ceglédi Közös Önkormányzati Hivatal Adóhatósági Iroda 

Felettes szerv/jogorvoslat 

Pest Megyei Kormányhivatal, 1052 Budapest, Városház u. 7. 

Vonatkozó jogszabályok 

• az adózás rendjéről szóló 2017. évi CL. törvény 
• az adóigazgatási eljárás részletszabályairól szóló 465/2017. (XII. 28.) Korm. rendelet 
• az adóigazgatási rendtartásról szóló 2017. évi CLI. törvény 
• az elektronikus ügyintézés és a bizalmi szolgáltatások általános szabályairól szóló 2015. évi 

CCXXII. törvény 
• a helyi adókról szóló 1990. évi C. törvény 
• Cegléd Város Önkormányzata Képviselő-testületének a helyi iparűzési adóról szóló 30/2010. 

(XII. 23.) önkormányzati rendelete 

Fogalmak 

gazdálkodó szervezet: a csődeljárásról és a felszámolási eljárásról szóló 1991. évi XLIX. 

törvény (a továbbiakban: Csőd tv.) 3. § (1) bekezdés a) pontja szerinti gazdálkodó szervezet: 

gazdálkodó szervezet: 

2a) a magyarországi székhellyel rendelkező gazdasági társaság, közhasznú társaság, ügyvédi 

iroda, közjegyzői iroda, szabadalmi ügyvivői iroda, végrehajtói iroda, európai 

részvénytársaság, szövetkezet, lakásszövetkezet, európai szövetkezet, vízgazdálkodási társulat 

(a víziközmű-társulat kivételével), erdőbirtokossági társulat, önkéntes kölcsönös biztosító 

pénztár, magánnyugdíjpénztár, egyéni cég, egyesülés – ideértve az európai gazdasági 

egyesülést is –, európai területi társulás, egyesület, alapítvány, valamint 

2b) mindazon egyéb jogi személy vagy jogi személyiséggel nem rendelkező, a személyes joga 

alapján gazdasági társaság vagy más, gazdasági tevékenységet folytató szervezet, amelynek a 

fő érdekeltségeinek központja – a fizetésképtelenségi eljárásról szóló, 2015. május 20-i (EU) 

2015/848 európai parlamenti és tanácsi rendelet (a továbbiakban: 2015/848 EU rendelet) 

alapján – az Európai Unió területén található, és az ellene indítható fizetésképtelenségi eljárás 

a 2015/848 EU rendelet hatálya alá esik 

adatbejelentés: az adózónak a kivetéssel történő helyi adó, települési adó, gépjárműadó 

megállapításához szükséges adatokról szóló bejelentése. 

 

https://www.cegled.hu/nyomtatvanyok/adohatosagi/bejelentkezes_valtozasbejelentes_az_onkormanyzati_adohatosaghoz_ures_urlap_pdf.pdf
https://www.cegled.hu/nyomtatvanyok/adohatosagi/bejelentkezes_valtozasbejelentes_kitoltesi_utmutato.pdf
https://njt.hu/eli/v01/TV/2017/150
https://njt.hu/eli/v01/R/2017/Korm/465
https://njt.hu/eli/v01/TV/2017/151
https://njt.hu/eli/v01/TV/2015/222
https://njt.hu/eli/v01/TV/2015/222
https://njt.hu/eli/v01/TV/1990/100
https://or.njt.hu/onkormanyzati-rendelet/307331
https://or.njt.hu/onkormanyzati-rendelet/307331


BEJELENTKEZÉS, 

VÁLTOZÁS-BEJELENTÉS  

IPARŰZÉSI ADÓBAN, IDEGENFORGALMI ADÓBAN 
 

a/az  ______________________ önkormányzat adóhatóságához 
 

I. Bejelentés jellege   

 

 Adóköteles 

tevékenység  

megkezdése        

Változás-bejelentés          Adóköteles 

tevékenység 

megszűnése, 

megszűntetése 

1. Idegenforgalmi adóbeszedési 

kötelezettség □ □ □ 

2. Helyi iparűzési adó                                   □ □ □ 

  

II. Helyi iparűzési adóelőleg bejelentése (állandó jellegű iparűzési tevékenység esetén) 

 

1. Előlegfizetési időszak:  

  □□□□ év □□ hó □□ naptól              □□□□ év □□ hó □□ napig 

  2. I. előlegrészlet esedékessége:  □□□□ év □□ hó □□ nap   

       I. előlegrészlet összege: □□□ □□□ □□□ □□□ Ft 

  3. II. előlegrészlet esedékessége:  □□□□ év □□ hó □□ nap   

       II. előlegrészlet összege: □□□ □□□ □□□ □□□ Ft 

  4. III. előlegrészlet esedékessége: □□□□ év □□ hó □□ nap   

       III. előlegrészlet összege: □□□ □□□ □□□ □□□ Ft 

  

III. Adózó 

 

1. Adózó neve (cégneve): 

______________________________________________________________________________

2. Születési helye: _______________________________________________________________ 

ideje: □□□□ év □□ hó □□ nap   

 



3. Anyja születési családi és utóneve: 

______________________________________________________________________________ 

Adóazonosító jele:□□□□□□□□□□ 

Adószáma: □□□□□□□□-□-□□ 

Külföldi vállalkozás esetén a külföldi állam hatósága által megállapított adóazonosító   

szám:______________________________________ 

  5. Civil szervezet (alapítvány, egyesület) bírósági nyilvántartási száma:  

      □□-□□-□□□□□□□ 

  6. Statisztikai számjele: □□□□□□□□-□□□□-□□□-□□ 
  7. Gazdálkodási formája megnevezése: _____________________________________________,   

GFO kódja: □□□
8. Főtevékenysége megnevezése: __________________________________________________, 

TEÁOR kódja: □□□□  

  9. Pénzintézeti számlaszáma (külföldi esetén az első négy IBAN karakter □□□□): 

  □□□□□□□□-□□□□□□□□-□□□□□□□□ 

10. Pénzintézeti számlaszáma (külföldi esetén az első négy IBAN karakter □□□□): 

  □□□□□□□□-□□□□□□□□-□□□□□□□□ 

11. Pénzintézeti számlaszáma (külföldi esetén az első négy IBAN karakter □□□□): 

  □□□□□□□□-□□□□□□□□-□□□□□□□□ 

12. Pénzintézeti számlaszáma (külföldi esetén az első négy IBAN karakter □□□□): 

  □□□□□□□□-□□□□□□□□-□□□□□□□□ 

13. Pénzintézeti számlaszáma (külföldi esetén az első négy IBAN karakter □□□□): 

  □□□□□□□□-□□□□□□□□-□□□□□□□□ 

14. Naptári évtől eltérő üzleti év mérlegforduló napja: □□□□ év □□ hó □□ nap   

15. Székhelye, lakóhelye, külföldi vállalkozás fióktelepe: 

□□□□ _______________________________________________város/község 

_________________________________________ közterület ____________ közterület jelleg 

________ hsz. ___ ép. ___ lh. ___ em. ___ ajtó   

 



16. Központi ügyintézés helye, ha az a székhelytől eltér: □□□□ 
________________________________________________város/község 

  _________________________________________ közterület ____________ közterület jelleg 

________ hsz. ___ ép. ___ lh. ___ em. ___ ajtó 

 

17. Levelezési címe:  

□□□□ 
___________________________________________________________város/község 

  _________________________________________ közterület ____________ közterület jelleg 

________ hsz. ___ ép. ___ lh. ___ em. ___ ajtó 

 

18. Telefonszáma:____________________________________________ 

e-mail címe:_________________________________________________ 

 

19. 

Honlapja:______________________________________________________________________

_ 

 

 

IV. Adózó személyét, működését érintő adatok 

 

1. Létesítő okirat (bírósági, egyéni vállalkozói nyilvántartásba vétel)  

   kelte: □□□□ év □□ hó □□ nap   

   száma:_______________________________________________________________________ 

 

2. Alakulás módja: 

□1. új szervezet □ 2. társasági formaváltás □ 3. egyesülés  

 □ 4. beolvadás □ 5. szétválás □ 6. kiválás 

3. Adóköteles tevékenység megkezdésének időpontja:  □□□□ év □□ hó □□ nap   

 

4. Adóköteles tevékenység megkezdésének jogcíme: 

□ 1. székhely létesítése □ 2. telephely nyitása □3. idegenforgalmi adó beszedési kötelezettség  

 

 5. Közhasznú, kiemelkedően közhasznú szervezetként történő nyilvántartásba vétel napja:

 □□□□ év □□ hó □□ nap   

 



6. Egyéni vállalkozói tevékenység szüneteltetése:  

□□□□ év □□ hó □□ naptól □□□□ év □□ hó □□ napig 

 

 7. Felszámolás, végelszámolás, kényszertörlési eljárás kezdő napja:   

□□□□ év □□ hó □□ nap   

 

 8. Csődeljárás, felszámolási eljárás egyezségkötéssel való megszűnésének időpontja: 

  □□□□ év □□ hó □□ nap   

 

 9. Az adózó cég, bírósági vagy egyéni vállalkozói nyilvántartásból való törlésének (megszűnés) 

időpontja:  

 □□□□ év □□ hó □□ nap   

 10. Adóköteles tevékenység megszűnésének  

időpontja:  

 □□□□ év □□ hó □□ nap   

jogcíme:  

□ 1. székhelyáthelyezés □ 2. telephelyzárás □ 3. idegenforgalmi adó beszedési kötelezettség 

megszűnése □ 4. adókötelezettség végleges megszűnése 

időpontja:  □□□□ év □□ hó □□ nap: 

 

V. Kisadózó vállalkozás Htv. 39/B. § (3) bekezdésén alapuló adózás, választásának, 

megszűnésének bejelentése 

1. Htv. 39/B. § (3) bekezdésén alapuló adózás választom, tudomásul veszem, hogy a fizetendő 

adó összege =  

[2,5 millió forint adóalap] x  [az önkormányzat által megállapított adómérték] x [az adóévi 

adókötelezettség időtartamának naptári napjai]/365 nap/2                                                   □    

 

1.1 A Htv. 39/B. § (3) bekezdésén alapuló adózás választásának időpontja:                                                 

□□□□ év □□ hó □□ nap    

1.2. A kisadózó vállalkozások tételes adójában az adóalanyiság kezdő napja                                            

□□□□ év □□ hó □□ nap 

 

 



2. A Htv. 39/B. § (3) bekezdésén alapuló adózás megszűnése            

                                                                                                         

2.1. A kisadózó vállalkozások tételes adójában az adóalanyiság megszűnésének napja                             

□□□□ év □□hó □□ nap 

2.2. A  Htv. 39/B § (3) bekezdésén alapuló adózás  alkalmazásáról  a □□□□évtől való 

lemondás bejelentése:     □                                                                                                                                                                                      

  

VI. Jogelőd(ök) 

 

 1. Jogelőd neve (cégneve): 

________________________________________________________________________ 

  Adószáma: □□□□□□□□-□-□□ 

  

2. Jogelőd neve (cégneve): 

________________________________________________________________________ 

  Adószáma: □□□□□□□□-□-□□ 

  

3. Jogelőd neve (cégneve): 

________________________________________________________________________ 

  Adószáma: □□□□□□□□-□-□□ 

 

4. Jogelőd neve (cégneve): 

________________________________________________________________________ 

  Adószáma: □□□□□□□□-□-□□ 
 

5. Jogelőd neve (cégneve): 

________________________________________________________________________ 

 

Adószáma: □□□□□□□□-□-□□ 

 



VII. Kézbesítési meghatalmazott, székhelyszolgáltató 

 

 1. Magyarországon lakóhellyel nem rendelkező külföldi személy esetében a magyarországi 

kézbesítési meghatalmazottjának 

  Neve (cégneve): 

____________________________________________________________________________ 

  Székhelye, lakóhelye:  

□□□□__________________________________________________________ város/község 

_________________________________________ közterület ____________ közterület jelleg 

________ hsz. ___ ép. ___ lh. ___ em. ___ ajtó 

 

 2. Székhely szolgáltatás biztosítása esetén  

  Az ügyvéd, ügyvédi iroda neve (elnevezése): 

___________________________________________________________________________ 

  Szerződés kezdő időpontja, időtartama:   

   □□□□ év □□ hó □□ naptól  □□□□év □□ hó □□ napig 

  __________________________________________________________________________ 

  Iratok köre: 

___________________________________________________________________________ 

 

  

VIII. Könyvvizsgáló 

 

  Könyvvizsgáló szervezet neve: 

______________________________________________________________________________ 

  Könyvvizsgálatért személyében felelős személy neve: 

______________________________________________________________________________ 

  Nyilvántartási száma: 

______________________________________________________________________________ 

 Székhelye, lakóhelye:  

□□□□ __________________________________________________________ 

város/község 

  _________________________________________ közterület ____________ közterület jelleg 

________ hsz. ___ ép. ___ lh. ___ em. ___ ajtó 



Jogviszony időtartama:  

□ határozott:  □□□□ év □□ hó □□ naptól  □□□□év □□ hó □□ 
napig 

□ határozatlan: (kezdő napja□□□□ év □□ hó □□nap ) 

 

IX. Cégek és egyéni vállalkozók főtevékenységen kívüli, ténylegesen végzett tevékenységei 

1. Tevékenység megnevezése: 

_________________________________________________________________,  

TEÁOR kódja: □□□□
 

2. Tevékenység megnevezése: 

_________________________________________________________________,  

TEÁOR kódja: □□□□

3. Tevékenység megnevezése: 

_________________________________________________________________,  

TEÁOR kódja: □□□□

4. Tevékenység megnevezése: 

_________________________________________________________________,  

TEÁOR kódja: □□□□  

5. Tevékenység megnevezése: 

_________________________________________________________________,  

TEÁOR kódja: □□□□  

 

X. Az adóalany szervezet (a közkereseti társaság, a betéti társaság, a korlátolt felelősségű 

társaság, az egyesülés, valamint a közös vállalat) tulajdonosai (tagjai) (szükség esetén több 

oldalon is részletezhető) 

 

1. Tulajdonos neve: 

___________________________________________________________  

tulajdoni részesedés aránya: ________________  

 



Illetősége: □ Belföldi  □Külföldi: 

    _________________________________________________________________ ország 

Adóazonosító jele: □□□□□□□□□□

Adószáma: □□□□□□□□-□-□□ 
Székhelye, lakóhelye: 

□□□□___________________________________________________________város/község 

_________________________________________ közterület ____________ közterület jelleg 

________ hsz. ___ ép. ___ lh. ___ em. ___ ajtó 

2. Tulajdonos neve: 

___________________________________________________________  

tulajdoni részesedés aránya: ________________  

Illetősége: □ Belföldi  □Külföldi: 

: _________________________________________________________________ ország 

Adóazonosító jele: □□□□□□□□□□

Adószáma: □□□□□□□□-□-□□ 
Székhelye, lakóhelye: 

□□□□___________________________________________________________város/község 

_________________________________________ közterület ____________ közterület 

jelleg ________ hsz. ___ ép. ___ lh. ___ em. ___ ajtó 

 

3. Tulajdonos neve: 

___________________________________________________________  

tulajdoni részesedés aránya: ________________  

Illetősége: □ Belföldi  □Külföldi: 

    _________________________________________________________________ ország 

Adóazonosító jele: □□□□□□□□□□

Adószáma: □□□□□□□□-□-□□ 
Székhelye, lakóhelye: 

□□□□___________________________________________________________város/község 

_________________________________________ közterület ____________ közterület 

jelleg ________ hsz. ___ ép. ___ lh. ___ em. ___ ajtó 



4. Tulajdonos neve: 

___________________________________________________________  

tulajdoni részesedés aránya: ________________  

Illetősége: □ Belföldi  □Külföldi: 

     _________________________________________________________________ ország 

Adóazonosító jele: □□□□□□□□□□

Adószáma: □□□□□□□□-□-□□ 
Székhelye, lakóhelye: 

□□□□___________________________________________________________város/község 

_________________________________________ közterület ____________ közterület 

jelleg ________ hsz. ___ ép. ___ lh. ___ em. ___ ajtó 

 

5. Tulajdonos neve: 

___________________________________________________________  

tulajdoni részesedés aránya: ________________  

Illetősége: □ Belföldi  □Külföldi: 

: _________________________________________________________________ ország 

Adóazonosító jele: □□□□□□□□□□

Adószáma: □□□□□□□□-□-□□ 
Székhelye, lakóhelye: 

□□□□___________________________________________________________város/község 

_________________________________________ közterület ____________ közterület 

jelleg ________ hsz. ___ ép. ___ lh. ___ em. ___ ajtó 

 

6. Tulajdonos neve: 

___________________________________________________________  

tulajdoni részesedés aránya: ________________  

Illetősége: □ Belföldi  □Külföldi: 

    _________________________________________________________________ ország 

Adóazonosító jele: □□□□□□□□□□

Adószáma: □□□□□□□□-□-□□ 
 



Székhelye, lakóhelye: 

□□□□___________________________________________________________város/község 

_________________________________________ közterület ____________ közterület 

jelleg ________ hsz. ___ ép. ___ lh. ___ em. ___ ajtó 

 

7. Tulajdonos neve: 

___________________________________________________________  

tulajdoni részesedés aránya: ________________  

Illetősége: □ Belföldi  □Külföldi: 

     _________________________________________________________________ ország 

Adóazonosító jele: □□□□□□□□□□

Adószáma: □□□□□□□□-□-□□ 
Székhelye, lakóhelye: 

□□□□___________________________________________________________város/község 

_________________________________________ közterület ____________ közterület 

jelleg ________ hsz. ___ ép. ___ lh. ___ em. ___ ajtó 

 

8. Tulajdonos neve: 

___________________________________________________________  

tulajdoni részesedés aránya: ________________  

 

Illetősége: □ Belföldi  □Külföldi: 

_________________________________________________________________ ország 

Adóazonosító jele: □□□□□□□□□□

Adószáma: □□□□□□□□-□-□□ 
Székhelye, lakóhelye: 

□□□□___________________________________________________________város/község 

_________________________________________ közterület ____________ közterület 

jelleg ________ hsz. ___ ép. ___ lh. ___ em. ___ ajtó 

 



XI. Az adózó telephelyei (szükséges esetben több oldalon is részletezhető) 

 1.Telephely megnevezése, jellege: 

___________________________________________________________________________ 

 Címe:  

□□□□ _________________________________________________________város/község 

_________________________________________ közterület ____________ közterület jelleg    

________ hsz. ___ ép. ___ lh. ___ em. ___ ajtó 

 

2. Telephely megnevezése, jellege: 

_________________________________________________________________________ 

 Címe:  

□□□□ _________________________________________________________város/község 

    _________________________________________ közterület ____________ közterület jelleg    

________ hsz. ___ ép. ___ lh. ___ em. ___ ajtó 

 

3. Telephely megnevezése, jellege: 

_________________________________________________________________________ 

 Címe:  

□□□□ _________________________________________________________város/község 

    _________________________________________ közterület ____________ közterület jelleg    

________ hsz. ___ ép. ___ lh. ___ em. ___ ajtó 

 

4. Telephely megnevezése, jellege: 

_________________________________________________________________________ 

Címe:  

□□□□ _________________________________________________________város/község 

_________________________________________ közterület ____________ közterület jelleg    

________ hsz. ___ ép. ___ lh. ___ em. ___ ajtó 

 

5. Telephely megnevezése, jellege: 

_________________________________________________________________________ 

  Címe:  

□□□□ _________________________________________________________város/község 



_________________________________________ közterület ____________ közterület jelleg    

________ hsz. ___ ép. ___ lh. ___ em. ___ ajtó 

6. Telephely megnevezése, jellege: 

________________________________________________________________________ 

  Címe:  

□□□□ _________________________________________________________város/község 

_________________________________________ közterület ____________ közterület jelleg    

________ hsz. ___ ép. ___ lh. ___ em. ___ ajtó 

7. Telephely megnevezése, jellege: 

________________________________________________________________________ 

  Címe:  

□□□□ _________________________________________________________város/község 

_________________________________________ közterület ____________ közterület jelleg    

________ hsz. ___ ép. ___ lh. ___ em. ___ ajtó 

8. Telephely megnevezése, jellege: 

________________________________________________________________________ 

  Címe:  

□□□□ _________________________________________________________város/község 

_________________________________________ közterület ____________ közterület jelleg    

________ hsz. ___ ép. ___ lh. ___ em. ___ ajtó 

9. Telephely megnevezése, jellege: 

________________________________________________________________________ 

  Címe:  

□□□□ _________________________________________________________város/község 

_________________________________________ közterület ____________ közterület jelleg    

________ hsz. ___ ép. ___ lh. ___ em. ___ ajtó 

10. Telephely megnevezése, jellege: 

________________________________________________________________________ 

  Címe:  

□□□□ _________________________________________________________város/község 

   _________________________________________ közterület ____________ közterület jelleg    

________ hsz. ___ ép. ___ lh. ___ em. ___ ajtó 

11. Telephely megnevezése, jellege: 

________________________________________________________________________ 



 

 

XII. Felelősségem tudatában kijelentem, hogy az adóbevallásban szereplő adatok a valóságnak 

megfelelnek 

 

_____________________ 

helység 

 

□□□□ 
év 

 

□□ 
hó 

 

□□ 
nap 

 

_________________________ 

Az adózó/ adóbeszedésre kötelezett 

vagy képviselője aláírása 

Jelölje X-szel: 
□ Az önkormányzati adóhatósághoz bejelentett, a 

bevallás aláírására jogosult állandó meghatalmazott 

□ Meghatalmazott (meghatalmazás csatolva) 

□ Az önkormányzati adóhatósághoz bejelentett 

pénzügyi képviselő 

  Címe:  

□□□□ _________________________________________________________város/község 

_________________________________________ közterület ____________ közterület jelleg    

________ hsz. ___ ép. ___ lh. ___ em. ___ ajtó 

12. Telephely megnevezése, jellege: 

________________________________________________________________________ 

  Címe:  

□□□□ _________________________________________________________város/község 

_________________________________________ közterület ____________ közterület jelleg    

________ hsz. ___ ép. ___ lh. ___ em. ___ ajtó 

13. Telephely megnevezése, jellege: 

_________________________________________________________________________ 

  Címe:  

□□□□ _________________________________________________________város/község 

_________________________________________ közterület ____________ közterület jelleg    

________ hsz. ___ ép. ___ lh. ___ em. ___ ajtó 

14. Telephely megnevezése, jellege: 

________________________________________________________________________ 

  Címe:  

□□□□ _________________________________________________________város/község 

_________________________________________ közterület ____________ közterület jelleg    

________ hsz. ___ ép. ___ lh. ___ em. ___ ajtó 



KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ AZ IPARŰZÉSI ADÓ, IDEGENFORGALMI ADÓ 

BEJELENTKEZÉSI, VÁLTOZÁS-BEJELENTÉSI NYOMTATVÁNYHOZ 

Az önkormányzati adóhatóságnak ezen nyomtatvány alapján kell rendszeresítenie 

bejelentkezési, változásbejelentési nyomtatványát  az iparűzési adóra, idegenforgalmi 

adóra vonatkozóan. 

 

Az önkormányzati adóhatósághoz való bejelentkezés és változásbejelentés – néhány 

kivétellel – nem szükséges! Az állami adóhatóság ugyanis a nála rendelkezésre álló, 

bejelentkezéssel, változás-bejelentéssel összefüggő adatokat megküldi a vállalkozó székhelye 

és azon telephelye szerinti önkormányzati adóhatóságnak, amely telephelyét a vállalkozó 

bejelentette. 

 

Ezért a nyomtatványt tehát csak annak a magánszemélynek vagy szervezetnek kell kitöltenie, 

aki: 

 

- idegenforgalmi adóbeszedési tevékenységét megkezdi vagy befejezi az önkormányzat 

illetékességi területén, feltéve, hogy helyi iparűzési adóalanyként nem jelentkezett már 

be vagy az állami adóhatóságon keresztül vagy (amennyiben erre van módja) 

közvetlenül az önkormányzati adóhatósághoz; 

- aki az önkormányzat illetékességi területén – helyi iparűzési adóalanyként – a 

vállalkozói tevékenységét megkezdi, azaz a helyi adókról szóló 1990. évi C. törvény (a 

továbbiakban: Htv.) szerint telephelyet létesít a településen, vagy ott székhelye van 

feltéve, hogy az állami adóhatóságnál e tevékenysége okán korábban bejelentkezési 

kötelezettség nem terhelte vagy a bejelentést elmulasztotta vagy az adott településen 

fennálló Htv. szerinti telephelyének a létét az állami adóhatóság felé nem jelezte; 

- a jogelőd nélküli kezdő vállalkozónak nem minősülő vállalkozó a településen 

telephelyet létesít és ezért bejelentést kell tennie a várható adóelőleg-részletekről. Ekkor 

az adózó azonosítására szolgáló adatokon túlmenően csak az adóelőleg összegére 

vonatkozó információkat kell megadni; 

- a KATA alanya az adóévre a Htv. 39/B. § (3) bekezdés szerinti egyszerűsített adóalap-

megállapítást (székhely, telephely szerinti település esetén az adó alapja 2,5 millió 

forint) kívánja választani, vagy ezt az adóalap-megállapítási módot az adóévet követő 

adóévben már nem kívánja alkalmazni. Ekkor az adózó azonosítására szolgáló adatokon 

kívül csak az adóalap-megállapítás választására vonatkozó nyilatkozatot tartalmazó 

blokkot kell kitölteni. 

 

A NYOMTATVÁNY EGYES SORAI 

I. A bejelentés jellege 

 

1. Ebben a sorban a megfelelő négyzetbe tett X-el kell jelölni, hogy a nyomtatványt benyújtó, 

idegenforgalmi adóbeszedésre kötelezett adózó adóbeszedési tevékenységét az önkormányzat 

illetékességi területén megkezdi, megszünteti vagy esetében bármely, az adóbeszedési 

tevékenységével kapcsolatos változás áll elő. 

 

2. Ebben a sorban az (állandó jellegű) iparűzési adóköteles tevékenység települési megkezdését, 

megszűntetését vagy az adókötelezettségben bekövetkező változás tényét kell jelölni a releváns 

négyzetbe tett X-el. 

 

 



II. Helyi iparűzési adóelőleg bejelentése  

 

Ezt a blokkot annak az adózónak kell kitölteni, aki első alkalommal válik iparűzési adóalannyá 

az önkormányzat illetékességi területén és nem tekinthető jogelőd nélkül kezdő vállalkozónak. 

 

A Htv. előírásai értelmében ez a vállalkozó – főszabály szerint – a helyi iparűzési adóban az 

előlegfizetési időszakra – az egyes esedékességi időpontokra eső összeg feltüntetésével 

önkormányzatonként – adóelőleget köteles a településen a bejelentkezéssel egyidejűleg az 

adóhatóság által rendszeresített nyomtatványon bejelenteni. A benyújtott – adóelőleget 

tartalmazó – bejelentkezési nyomtatvány végrehajtható okiratnak minősül. 

 

Az adóköteles tevékenységét az önkormányzat illetékességi területén az adóév közben 

megkezdő (más településen már működő), valamint az átalakulással, egyesüléssel, szétválással 

létrejött vállalkozó esetén, továbbá ha az önkormányzat az adót első alkalommal vagy év 

közben vezeti be, az előlegfizetési időszak az adókötelezettség, átalakulás, egyesülés, szétválás, 

adóbevezetés kezdő napjától az azt követő adóév első félévének utolsó napjáig terjedő 

időtartam. Ezen esetekben az adóelőleg-részletek összege a vállalkozó által az 

adókötelezettsége keletkezésének adóévére várható adó figyelembevételével az előlegfizetési 

időszakra időarányosan megállapított – az ezen időszak alatt esedékes egyes adóelőleg-fizetési 

időpontokra egyenlő arányban megosztott – bejelentett összeg. 

 

1. Ebbe a sorba kell beírni a településen „kezdő”, azaz ott telephelyet létesítő, de tevékenységét 

más településen az adóévet megelőzően már megkezdő vállalkozó első előlegfizetési 

időszakának kezdő és záró dátumát. A vállalkozási tevékenységet jogelőd nélkül kezdő 

vállalkozónak nincs adóelőleg-fizetési kötelezettsége, ezért azt nem is kell bejelenteni! 

 

2-4. sor ezekben a sorokban kell feltüntetni az első adóelőlegfizetési időtartam alatt esedékes 

előlegrészletek összegét és ezen részletek esedékességét. 

 

Például, ha a más településen már székhellyel, telephellyel rendelkező 2021. március 1-jén nyit 

új telephelyet a településen, akkor esetében az első adóelőleg-fizetési időszak 2021. március 1-

jétől 2022. június 30-ig tart. Ebben az esetben három előleg-fizetési időpont áll elő az első 

előleg-fizetési időszakban: 2021. március 15-e, 2021. szeptember 15-e és 2022. március 15-e. 

Ezen időpontok közül mindhárom időpontra ugyanakkor előleg-részlet összeget kell vallania 

az adózónak úgy, hogy ezen három előlegrészlet összege együttesen adja ki az első adóév 

várható adója összegét. 

 

III. Az adózó személyes, szervezeti adatai 

 

Ezt a részt értelemszerűen kell kitölteni a bejelentkező, változást bejelentő kért személyes, 

szervezeti adataival. 

 

IV. Adózó személyét, működését érintő adatok 

 

Ezt a részt értelemszerűen kell kitölteni a bejelentkező, változást bejelentő kért szervezeti, 

működésére vonatkozó adataival. 

 

 

 



V. Kisadózó vállalkozás Htv. 39/B. § (3) bekezdésén alapuló  adózás-

választásának, megszűnésének bejelentése 

 

A kisadózó vállalkozások tételes adója hatálya alá tartozó vállalkozónak (Kata alany 

vállalkozónak) – az erre vonatkozó döntése esetén – az adó adóévi alapja – a Htv-ben rögzített 

főszabálytól eltérően – székhelye és telephelye szerinti önkormányzatonként 2,5-2,5 millió 

forint. Ha a kisadózó vállalkozás e minősége szerinti adókötelezettsége valamely településen 

az adóév egészében nem áll fenn, vagy a kisadózó vállalkozások tételes adójában az adófizetési 

kötelezettsége szünetel, akkor az adó önkormányzatonkénti alapja a 2,5 millió forintnak az 

adókötelezettség időtartama naptári napjai alapján arányosított része. 

 

A Kata alanynak nem adóelőleget, hanem adót kell fizetne két részletben az adóév március 15-

ig, illetve szeptember 15-ig. 

 

Ezt a nyilatkozatot azért kell megtenni, mert ekként lehet az adóhatóság tudomására hozni azt, 

hogy a KATA-alany egyszerűsített adóalap-megállapítást választott. Ezen nyilatkozatból tűnik 

ki az, hogy a nyilatkozatot tevőtől az adóhatóság nem várhat adóbevellást, az egyes 

esedékességi időpontokban történt befizetés adóbefizetésnek számít. Továbbá – adóbevallás 

híján – ez a dokumentum szolgál végrehajtható okiratként. 

 

Az egyszerűsített adóalap-megállapítás választását a Kata alany vállalkozó – az adóhatóság 

által rendszeresített – bejelentkezési, bejelentési, bevallási nyomtatványon, a kisadózó 

vállalkozások tételes adójának hatálya alá tartozás kezdő napjától számított 45 napon belül vagy 

az adóévre, az adóév február 15-ig jelenti be az adóhatóság számára. A vállalkozó e döntése a 

teljes adóévre vonatkozik.  

 

1.1 Ebben a sorban kell feltüntetni az egyszerűsített adóalap-megállapítás választásának 

időpontját (dátumát). Ez az időpont a tevékenységét a településen kezdő vállalkozó esetében az 

iparűzési adóköteles tevékenység megkezdésétől számított 45 napon belüli időpont lehet. 

Amennyiben a vállalkozás nem kezdő helyben (folyamatosan működik) akkor az adott adóévre 

az adóév február 15-ig jelentheti be ezt az adóalap-megállapítási módot, azaz ilyen vállalkozó 

esetén az ebben a sorban szereplő dátum nem lehet későbbi február 15-nél. 

 

1.2. Ebbe a sorba kell írni a kisadózó vállalkozások tételes adójában az adózó adóalanyiságának 

a kezdő napját. 

 

2.1. Itt kell feltüntetni a Htv. 39/B. § (3) bekezdésén alapuló adózás megszűnésének időpontját. 

Ez egybe esik a Kata-alanyiság megszűnésének az időpontjával. 

 

2.2. Ha az adózó Kata-alanyként már nem kívánja a Htv. 39/B. § (3) bekezdés szerinti 

egyszerűsített adóalap-meghatározási módot alkalmazni a következő évtől, ezt a tényt ebben a 

sorban kell jelölni. 

 

VI. Jogelőd(ök) 

 

Itt kell számot adni az adóköteles tevékenységet a településen kezdő vállalkozónak a 

jogelődjeiről. 

 

VII. Kézbesítési meghatalmazott, székhelyszolgáltató 

 



A Magyarországon lakóhellyel, székhellyel nem rendelkező adózó esetén értelemszerűen 

kitöltendő. 

 

VIII. Könyvvizsgáló 
 

Amennyiben az adózónak van könyvvizsgálója, értelemszerűen kitöltendő. 

 

IX. Cégek és egyéni vállalkozók főtevékenységen kívüli, ténylegesen végzett 

tevékenységei 

 

Itt kell megadni a vállalkozó adóalany főtevékenységen kívüli, ténylegesen végzett 

tevékenységeit, feltüntetve azok TEÁOR számát. 

                                                                                                                  

X. Az adóalany szervezet (a közkereseti társaság, a betéti társaság, a korlátolt 

felelősségű társaság, az egyesülés, valamint a közös vállalat) tulajdonosai 

(tagjai)  

 

A blokk az adóalany vállalkozó tulajdonosainak, tagjainak adataival értelemszerűen kitöltendő. 

Amennyiben a nyomtatvány-minta szerinti sorok nem elegendőek, akkor a nyomtatvány 

további sorokkal kiegészíthető. 

 

XI. Az adózó telephelyei  

 

Értelemszerűen kitöltendő, természetesen a Htv. 52. § 31. pontja szerinti és nem(csak) a 

cégnyilvántartás szerinti telephelyek feltüntetésével. Amennyiben a nyomtatvány-minta 

szerinti sorok nem elegendőek, akkor a nyomtatvány további sorokkal kiegészíthető. 

 

XII. Aláírás, felelősségvállalás az adatbejelentés valós tartalmáért.  
 

Ez a blokk értelemszerűen töltendő ki. 
 


