
KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ       
A vállalkozók kommunális adójáról szóló adóbevallás kitöltéséhez 

 
Ezt a nyomtatványt a személyi jövedelemadó, illetıleg a társasági adó hatálya alá esı 
vállalkozóknak kell kitölteniük. 
A vállalkozási tevékenységet folytató magánszemélyeknek akkor is ki kell töltenie, ha az 
önkormányzat területén más okból /pl. lakása után/ is köteles kommunális adóról bevallást 
adni. Minden nyereség- és vagyonszerzés céljából üzletszerően termelı, vagy szolgáltató 
tevékenységet folytató szervezet /állami vállalat, szövetkezet, gazdasági társaság, stb./ alanya 
lehet a kommunális adónak, s adóbevallásra kötelezett. 
Az adókötelezettséget nem befolyásolja az, hogy az adóalany székhelye vagy csupán 
telephelye /részlege/ található az önkormányzat illetékességi területén. 
Az adó alapja: az adóalany által az önkormányzat illetékességi területén foglalkoztatottak 
korrigált átlagos statisztikai állományi létszáma. 
Korrigált átlagos statisztikai állományi létszám: a Központi Statisztikai Hivatal Útmutató az 
intézményi munkaügyi statisztika kérdıíve kitöltéséhez c. kiadvány 1999. január 1. napján 
érvényes szabályai szerint éves szinten számított statisztikai állományi létszám, ideértve a 
saját nevében és saját kockázatára rendszeresen, haszonszerzés céljából vállalkozási 
tevékenységet folytató magánszemélyt, továbbá azt a tulajdonost, aki vállalkozásában 
személyes közremőködésre kötelezett, vagy azt mellékszolgáltatásként végzi, valamint a 
segítı családtagot. 
Nem kell bevallást adni: 
A társadalmi szervezetnek, az egyháznak az alapítványnak, a közszolgáltató szervezetnek, a 
köztestületnek, a közhasznú társaságnak, az önkéntes kölcsönös biztosító pénztárnak, a 
magán-nyugdíjpénztárnak, a költségvetési szerv és a költségvetési szervnek nem minısülı 
nevelési-oktatási intézménynek abban az adóévben, amelyet megelızı adóévben folytatott 
vállalkozási tevékenységébıl származó jövedelme után társasági adófizetési kötelezettsége, 
illetve -költségvetési szerv esetében – eredménye után a központi költségvetésbe befizetési 
kötelezettsége nem keletkezett. E feltétel meglétérıl az adóalany írásban köteles nyilatkozni 
az adóhatóságnak. 
Személyi adómentességet élveznek a települési önkormányzat, az önkormányzati társulás és a 
települési önkormányzat intézményei. 
 
A helyi adókról szóló 1990. évi C. tv. 2010. január 1-jétıl hatályos rendelkezései szerint a 
vállalkozók kommunális adójának elılegét 2010. július 1-jétıl önadózással kell 
teljesítenie az adózónak, ennélfogva a fizetendı adóelıleg összegét az adózónak kell 
bevallania/bejelentenie/ az elılegfizetési idıszakban lévı egyes esedékességi idıpontokra, s 
természetesen azok esedékességekor megfizetni. 
Adóelıleg bevallása. Itt kell feltüntetni az elılegfizetési idıszakot /2010.07.01.- 
2011.06.30./, továbbá az elılegfizetési idıszak /2010.09.15./ elsı elılegrészletét (végleges 
adóösszeg csökkentve az önkormányzat fizetési meghagyása alapján 2010. március 16-án 
fizetendı elıleggel), valamint az elılegfizetési idıszak /2011.03.15./ második elılegrészletét . 
 
A bevallást az adóévet követı   május 31-ig,    vagy évközi megszőnés esetén /felszámolás, 
átalakulás, tevékenység megszőnése/ annak napjától számított 30 napon belül kell kitölteni. 
A 2009. évben 2500 Ft/fı az adótétel, melyet az önkormányzat 10404711-49565148-
53561057 számú vállalkozók kommunális adó beszedési számlára kell megfizetni. 
A bevallását - ha postán küldi - ajánlott levélként szíveskedjék feladni, vagy pedig 
személyesen hozza be az Adócsoporthoz. 
Aláírás nélkül a bevallása érvénytelen! 


