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a helyi iparűzésiadóról
ideiglenesjellegű iparűzésitevékenység
esetén
Abban az esetben, ha az adózó az önkormányzat III. 1. Ebben a sorban azt kell feltiintetni, hogy az
területénideiglenesjelleggeliparíízési
tevékenységet
adózó az önkormányzat illetékességiterületén
megkezdésekorbejelentést
fol1tat, tevékenységének
hány napig végeztetevékenységét.
tény1egesen
ke1ltennie. EZ a nyomtatvány bejelentésreésbevalA tevékenység
végzésének
ténylegesidőtartama
lásra egyaránt a1ka1mas,
bejelentkezéskortermészekezdő
a tevékenység
időpontjának és befejetesen az időtartamra ésaz adóösszegre utaló adatot
ző időpontjávd' zárt időszak (ideértvea kezdő
nem kell kítölteni. A bevallás egybenlehet bejelentés
napot és a beÍejező napot) napjainak számát
jelenti, függetlenü1attól' hogy az időszakban _
is, ha a tevékenység
időtartama már előre tudott,
példáulpiaci ésvásározó kiskereskedelmitevékenyegyesnapokon _ munkavégzés
nem íolyt.
ségesetén.
2' Az adóző által az adóévbena településenkorábjellegű
I. Ideiglenes
az iparűzésitevékenység,
ha az
ban ténylegesenvégzettideiglenes jellegű ipar(korábbi bevallásban szerep1ő)
terü1eténaz ott szék<inkormányzatilletékességi
űzésitevékenység
hel1ye1'telephel1yelnem rendelkező vállalkozó
napjainak számát kell feltüntetni.
(piacokon,
a) piacíésvásározó kereskedelmetfol1tat
vásárokon _ nem bolti elárusítóhe1yen- történő 3' Kizárő|ag az épitőLpari'tevékenység,
természetikicsinybení, kiskereskedeimi termékértékesítés, erőforrás-fe1tárási, kutatási tevékenységesetén
szolgáltatásnyújtás)
azon időtartam napjainak szrímátke]] feltüntetni,
;
foI1tat, illetőleg terméb)építőipari tevékenységet
ameddig a Htv szerinti ideiglenesjellegű adóköszeti erőforrást tár fel vagy kutat' feltéve'hogy
telezettségnem ál1 fenn. Ez az |dőszak adóéven
a folyamatosan vagy megszakításokkal végzett
belíil a 30 napot nem haladja meg (Az adófizetési
időtartama adóévenbelül a 30 napot
tevékenység
kötelezettségcsak a ténylegestevékenységvégzés
meghaladja,de nem ériel a 181 napot. Ha a tevé31. napjátólkezdődik).
kenység fo11tatásánakidőtartama a 180 napot
megha1adja,akkor a tevékenység
végzésének
helye 4. A 2. rovatban szereplő napokból azon napok szátelephelynekminősül;
mát kell bejegyezni, amelyek után az adó korábc) bármely _ az a) vagy b) pont alá nem sorolható _
ban megfizetésrekerü1t.
ha annak fo11tatásábólközvetlenü]
tevékenység,
bevételretesz szert, feltéve,ha egyet1enönkor- 5. Ebben a sorban kell feltüntetetni az adóköteles
mányzat i1letékességi
területén sem rende1kezik
napok számát oly módon, hogy 1. és 2. sorban
székhellyel,telephellye1.
feltüntetettnapok számából ki kell vonnia a 3. és
jel1egemellet lévő rubrikában x-szel
A tevékenység
a 4. sorban feltüntetettnapok számát.
ke1ljelölní a végzetttevékenységet.
6. A 5. rovatban kisziímítottadóköteles napok száII' A tevékenység
tényiegesmegkezdésénekkezdő
mát szorozni kel1 az önkormányzat á1tal meghaésbefejező napját kel1feltüntetni.Építőiparitevétározott napi átalánnyal (adóösszeggel) ésaz igy
kenységesetén ezeket az adatokat je|lernzően az
kapott összeg a fizetendő adó összege.
naplóból vagy más hitelt érdemlőokmányépítési
ból lehet megállapítani.Minden megkezdettnap
egy napnak számít.

