KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ
az ideiglenes jelleggel végzett iparűzési tevékenység bevallásához
Az ideiglenes jelleggel végzett iparűzési tevékenység adókötelezettségét a helyi adókról szóló
1990. évi C. tv. felhatalmazásával alkotott, a Solymári Önkormányzat helyi iparűzési adóról szóló
24/2003 (XII.13) sz. számú rendelete állapította meg.
Ezt a nyomtatványt azoknak a vállalkozóknak kell kitölteniük, akik Solymár illetékességi területén
ideiglenes jelleggel végeznek adóköteles tevékenységet.
Ideiglenes jellegű az iparűzési tevékenység, ha a solymári önkormányzat illetékességi területén
székhellyel, telephellyel nem rendelkező vállalkozó:
a) piaci és vásározó kiskereskedelmet folytat,
b) építőipari tevékenységet folytat, 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 folytatásának időtartama a 180 napot
meghaladja, akkor a tevékenység végzésének helye telephelynek minősül.
c) bármely, az a) és b) pontokba nem sorolható tevékenység, ha annak folytatása során bevételre
tesz szert, és egyetlen önkormányzat illetékességi területén sincs székhelye, vagy telephelye.
I. AZ ADÓALANY ADATAI:
Kérjük a rovatokat az aktuális adatokkal, pontosan kitölteni.
II. ADÓSZÁMÍTÁSSAL KAPCSOLATOS ADATOK:
2.1. jelű sor. A tevékenység tényleges végzésének helye. Kérjük a pontos cím megadását.
2.2. jelű sor. A tevékenység tényleges megkezdésének időpontja
2.3. jelű sor. A tevékenység tényleges befejezésének időpontja.
2.4. jelű sor. A tevékenység megkezdése és befejezése között eltelt naptári napok száma, beleértve a kezdő
és a befejező napot is. Minden megkezdett nap egy napnak számít.
2.5. és 2.6. jelű sor. Csak akkor kell kitölteni, ha az adóévben, a jelenlegi tevékenységet megelőzően már
végzett solymáron ideiglenes jellegű iparűzési tevékenységet.
2.7. jelű sor. Adóköteles napok száma: (2.4. sorban szereplő napok száma + 2.5. sorban szereplő napok
száma – 2.6.sorban szereplő napok száma). Ha építőipari tevékenységet folytat, illetőleg természeti
erőforrást tár fel vagy kutat az előző számítási mód szerinti eredményből további 30 napot le kell vonni.
2.8. jelű sor. A fizetendő adó összege: a 2.7. sorban kimutatott adóköteles napok száma és az adómérték
szorzata.
Az adómértéke: piaci és vásározó kiskereskedelem esetén
1.000 Ft/nap, minden más esetben 5.000 Ft/nap.
Bevallási és adómegfizetési kötelezettségének legkésőbb az ideiglenes tevékenység befejezésével
egyidejűleg kell eleget tenni.
Az adóbefizetést a 11742245-15390125-03540000 sz. Iparűzési adó számlára kell az általunk közölt
folyószámlaszám ill. annak hiányában az adószám feltüntetésével, 100 Ft-ra kerekítetten teljesíteni.
Amennyiben a nyomtatvány kitöltésével kapcsolatban kérdése merül fel, kérjük, forduljon
adócsoportunkhoz.
Ügyfélfogadás rendje: hétfő: 13-18; szerda: 8-12, 13-16;
Címe: 2083 Solymár, József A.u.1.
Telefon: (26) 560-600/123-124
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