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Tájékoztató és kitöltési útmutató 
 

a 2009. évi vállalkozói kommunális adóbevallás kitöltéséhez 

A vállalkozók kommunális adóbevallásának kitöltése a helyi adókról szóló többször 
módosított 1990. évi C. törvény, valamint a mindenkor hatályos önkormányzati 

rendelet figyelembe vételével kell, hogy történjék 
 

A vállalkozók kommunális adójával kapcsolatos hatáskör az iparűzési adóéval 
ellentétben 2010. évtől kezdődően nem kerül át az APEH-hez, az ezzel kapcsolatos 
adókötelezettségeket továbbra is az önkormányzati adóhatóságokhoz kell 
teljesíteni! 

 

Vállalkozók kommunális adója bevallást kell benyújtani annak, aki/amely 
székhellyel, vagy telephellyel rendelkezik Jászboldogháza község illetékességi 
területén. 
 
A vállalkozók kommunális adója alanyának minősül a gazdasági tevékenységet saját 
nevében és kockázatára haszonszerzés céljából, üzletszerűen végző: 

• a személyi jövedelemadóról szóló törvényben meghatározott egyéni vállalkozó; 
• a jogi személy, ideértve azt is, ha az felszámolás vagy végelszámolás alatt áll; 
• az egyéb szervezet, ideértve azt is, ha az felszámolás vagy végelszámolás alatt 

áll. 

A vállalkozó önadózó, így maga köteles adóját megállapítani, bevallani és 
megfizetni. 

Székhelynek tekintendő belföldi szervezet esetében az alapszabályában (alapító 
okiratában), a cégbejegyzésben (bírósági nyilvántartásban), az egyéni vállalkozó 
esetében a vállalkozói igazolványban ekként feltüntetett hely. 

Telephely:  
a) 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, a 
vízkutat, a szélerőművet (szélkereket), az irodát, a fiókot, a képviseletet, a 
termőföldet, a hasznosított (bérbe vagy lízingbe adott) ingatlant, az 
ellenszolgáltatás fejében igénybe vehető közutat, vasúti pályát; 

b) 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 berendezés, 
amennyiben annak üzemeltetése rendszeres személyes jelenlétet kíván; 

c) a villamos energiáról szóló törvény szerinti egyetemes szolgáltató, 
villamosenergia-kereskedő és villamos energia elosztó hálózati engedélyes, 
továbbá a földgázellátásról szóló törvény szerinti közüzemi szolgáltató, 
földgázkereskedő és földgázelosztói engedélyes esetén azon önkormányzat 
illetékességi területe, ahol villamos energia vagy földgáz értékesítése, illetve 
a villamos energia vagy földgáz elosztása a végső fogyasztó, a végső 
felhasználó (a továbbiakban együttesen: a végső fogyasztó) részére történik. 
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Soron kívüli bevallások: 
Az adóbevallás különös szabályai szerinti esetekben (megszűnés, végelszámolás, 
felszámolás, átalakulás, előtársasági időszak) a 2003. évi XCII. sz. törvény (Art.) 33. §-
a szabályozza a bevallás határidejét. E törvény említett szakasza, valamint az általa 
hivatkozott 2000. évi C. (A számvitelről szóló) törvény VII. fejezete, illetve az 1991. 
évi XLIX. (A csődeljárásról, a felszámolási eljárásról szóló) törvény alapján a bevallási 
határidők soron kívüli bevallás esetén a következők: 

a.,  megszűnés esetén a megszűnéstől számított 30 napon belül; (ha maga a 
vállalkozás nem, csak annak telephelye szűnik meg az illetékességi területen, 
akkor a bevallást nem kell soron kívül benyújtani); 

b., végelszámolás esetén a végelszámolás kezdő időpontjától számított 30 napon 
belül; 

c., felszámolás esetén a felszámolás kezdő időpontjától számított 45 napon belül; 

d., átalakulás esetén az átalakulás napjával, a beszámoló készítésére előírt határidőn 
belül (cégbejegyzést követő 90 napon belül);  

e., előtársasági időszakról a cégbejegyzéstől (vagy a bejegyzés iránti kérelem 
jogerős elutasításának időpontjától) számított 90 napon belül;  

 

Kitöltési útmutató: 
A bevallás fajtáját (folyamatos, záró vagy egyéb) a jelölőnégyzetbe tett X-szel kell 
jelezni. A záró bevallás esetén annak indokát is be kell írni a kivonalazott részhez. 
Az egyéb jelölőnégyzetet akkor kell választani, ha előtársasági, SZJA törvény szerinti 
mezőgazdasági őstermelői, vagy naptári évtől eltérő üzleti évet választó adózó 
áttérésének évéről készült évközi bevallást nyújt be az adózó. Az egyéb X-szel történő 
jelzése mellett a kivonalazott részre kell írni, hogy mely minősége miatt egyéb jellegű 
a bevallás. 
A bevallás adóévet érintő kezdő és végső dátumát is be kell írni. (Folyamatos 
működés esetén természetesen január 1-jétől december 31-éig terjed a bevallással 
lefedett időszak.) 

I. Azonosító adatok minden sorát ki kell tölteni. 

II. Adószámítással kapcsolatos adatok: 
Teljes évre 2.000,- Ft/fő az adó, míg a nem teljes évre hónapokban számított 
időarányos része (minden megkezdett hónap egésznek számít). 
 
Fizetendő adó kiszámítása: Az adó alapja a korrigált általános statisztikai 
létszám. (A Központi Statisztikai Hivatal Útmutatója az intézményi munkaügyi 
statisztika kérdőíve című kiadvány 1999. január 1. napján érvényes szabályai 
szerint éves szinten számított állományi létszám, ideértve a saját nevében és 
saját kockázatára rendszeresen, haszonszerzés céljából vállalkozói 
tevékenységet folytató magánszemélyt, továbbá azt a tulajdonost, aki a 
vállalkozásban személyes közreműködésre kötelezett, vagy azt 
mellékszolgáltatásként végzi, illetve a segítő családtagot.) 
Az adó kiszámításánál minden megkezdett hónap egész hónapnak számít és az 
adó összegét 100 forintra kerekítve kell megállapítani. 
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III. Jászboldogháza község Jegyzője által (jellemzően) 2009. évben kiadott fizetési 
meghagyásban előlegként 2009. egész évre, valamint 2010. március 16-ra előírt 
összegeket kell ide beírni. 

IV. A számított adó és az adóévre ténylegesen teljesített befizetések (melyek pl. a 
befizetett előleg, esetleges feltöltés, de ide sorolható bármilyen korábbi 
befizetésből vagy törlésből eredő túlfizetés, ha azt az adózó korábban nem kérte 
vissza) alapján a bevallással együtt még fizetendő adót, vagy túlfizetést kell a 
IV. pont alatt kiszámítani.  

V. Az V. rész kitöltése kötelező (kivéve záró bevallás, előtársasági bevallás 
esetén, illetve az adóköteles tevékenységet jogelőd nélkül kezdő 
vállalkozónak az adókötelezettség keletkezésének évében, vagy arra az 
adóelőleg-fizetési időszakra vonatkozóan, amelyre a vállalkozó már vallott 
be adóelőleget). 
2010. évtől az adóévben kezdődő előleg-fizetési időszakra vonatkozóan már 
nem az önkormányzati adóhatóság írja elő az adóelőleget, hanem azt magának 
az adózónak kell bevallania. 
A következő adóelőleg-fizetési időszak adóelőlegének bevallására szolgál az V. 
rész. 
Az első részletet (a naptári évtől nem eltérő üzleti éves adózóknál ennek 
esedékessége 2010. szeptember 15-ike) úgy kapjuk meg, hogy a kiszámított száz 
forintra kerekített adó összegéből levonjuk a 2010. március 15-ikére előírt 
előleget. (Amennyiben előfordul, hogy a végleges adó kevesebb lett a 2010. 
március 15-ére előírt előlegnél akkor nulla forintot kell szeptemberre beírni.) 
A 2011. március 15-én esedékes második részletet úgy számítjuk ki, hogy a 
végleges 2009. évi adót osztjuk kettővel. (Előleg-részlet 50 forintra is 
végződhet. Csak a végleges adó összegének kell 100 forintra kerekítettnek 
lennie.) 
 

A vállalkozók kommunális adóját Jászboldogháza község Önkormányzat Polgármesteri 
Hivatala 11745035-15409687-02990000 számú vállalkozók kommunális adója 
beszedési számlájára kell megfizetni. 

A bevallás csak az aláírásra jogosult aláírásával ellátva érvényes! 
 
 
 
 
  Önkormányzati Adóhatóság 
 


