
BEVALLÁS 
a 201___. évi ideiglenes jelleggel végzett helyi iparűzési tevékenységről 

Celldömölk Város Önkormányzata Képviselő-testületének a helyi adókról szóló 
 32/2010. (XII. 16.) rendelete alapján: 

 
1. Az adózó 
a/ neve (cégneve): 

___________________________________________________________________________ 

b/ címe (lakóhelye, székhelye, telephelye): ________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

c/ levelezési címe: 

___________________________________________________________________________ 

d/ telefonszáma:    _______________________________ 

e/ adószáma, adóazonosító jele:  _______________________________ 

f/ statisztikai számjele:   _______________________________ 

g/ számlát vezető pénzintézet neve, számlaszáma: 
__________________________________________________________________________ 
 
2. A tevékenység folytatásának helye Celldömölk városban: 

__________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________ 

 
3.  
a.) 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        
 
b.) Bármely – a fentiekben nem sorolható – tevékenység, ha annak folytatásából közvetlenül 
bevételre tesz szert, feltéve ha egyetlen önkormányzat illetékességi területén sem rendelkezik 
székhellyel, telephellyel.           
 
4. Bevallott időszak 
 
Az építőipari, természetierőforrás-feltárás, kutatás és egyéb tevékenység tényleges 

megkezdésének időpontja:    201__. ________________ hó _______ nap 

befejezésének időpontja:    201__. ________________ hó _______ nap 

 
5. A 4. pontban szereplő időszak napjainak száma (A 4. rovatban szereplő 
napok közötti időtartam, beleértve a kezdő és befejező napot is):           _________ nap 
 
6. Az adóévi korábbi bevallás(ok)ban szereplő időszak(ok) napjainak száma:   _________ nap 
(Csak építőipari, természetierőforrás-feltárás, kutatás és egyéb tevékenység végzése esetén kell 
kitölteni.) 



 
7. A 6. rovatban szereplő napokból azon napok száma, amely után 
korábban az adó megfizetésre került:          ___________ nap 
(Csak építőipari, természetierőforrás-feltárás, kutatás és egyéb tevékenység végzése esetén kell 
kitölteni.) 
 
 
8. Az adóköteles napok száma:            __________ nap 
[A számítás módja építőipari, természetierőforrás-feltárás, kutatás és egyéb tevékenység 
végzése esetén: 5. + 6.– 30 nap (kizárólag építőipari, természetierőforrás-feltárás, kutatás 
tevékenység esetén lehet levonni) – a 7. rovatban szereplő napok száma] 
 
9. Fizetendő adó:             ____________ Ft 
(Piaci és vásározó kiskereskedelmi tevékenységet folytatók az aláhúzott pontokat kötelesek 
kitölteni.) 
 
 
Celldömölk, 201__ év ________________hó ____nap___________________________ 
 
 
 

(cégszerű) aláírás 
 
 
 
Megjegyzés: 
 
Az ideiglenes (alkalmi) jelleggel végzett tevékenység utáni iparűzési adót legkésőbb a 
tevékenység befejezése napját követő hónap 15. napjáig kell megfizetni Celldömölk 
Város Önkormányzatának 10404711-49565148-53561088 számú iparűzési adó beszedési 
számlájára. A bevallást is eddig az időpontig kell benyújtani Celldömölk Város 
Polgármesteri Hivatalához. 
 
Az adó mértéke: 
A Hvt. 37 §. (2) bekezdés a-b. pontja szerinti tevékenység-végzés után 5.000,- Ft/naptári nap. 
 


