KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ
a Soltvadkert Város által rendszeresített
BEJELENTKEZÉS, VÁLTOZÁS-BEJELENTÉS nyomtatványhoz
Kitöltés előtt olvassa el az alábbi ismertetőt
Az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény (továbbiakban: Art.) 175.§ (2) bekezdése szerint a helyi iparűzési adóval, illetve az idegenforgalmi adóval kapcsolatos bejelentési (változás-bejelentési) kötelezettségeket az adópolitikáért
felelős miniszter által az erre a célra rendszeresített nyomtatványon kell teljesíteni. A nyomtatvány a 35/2008. (XII.31.) PM
rendelet 22. számú mellékletében található. E rendelet alapján elkészített, az önkormányzati adóhatóság által rendszeresített nyomtatványon kell a bejelentkezést (változás-bejelentést) teljesíteni, mely letölthető a www.soltvadkert.hu
honlapról. A bejelentkezés (változás-bejelentés) a PM rendelet szerinti, a bejelentkezésről, változás-bejelentésről szóló
nyomtatványon is teljesíthető a helyi adókról szóló 1990. évi C. törvény (továbbiakban: Htv.) 42/C. § (2) bekezdése alapján.
A nyomtatványnak azt a részét kell kitöltenie, amelyre a bejelentése vonatkozik.
Általános tudnivalók a helyi iparűzési adóra vonatkozóan
Az adó alanya a vállalkozó, amelynek fogalmát a Htv. 52. § 26. pontja tartalmazza: a gazdasági tevékenységet saját
nevében és kockázatára haszonszerzés céljából, üzletszerűen végző
a) a személyi jövedelemadóról szóló törvényben meghatározott egyéni vállalkozó,
b) a személyi jövedelemadóról szóló törvényben meghatározott mezőgazdasági őstermelő, feltéve, hogy őstermelői tevékenységéből származó bevétele az adóévben a 600 000 forintot meghaladja,
c) a jogi személy, ideértve azt is, ha az felszámolás vagy végelszámolás alatt áll,
d) egyéni cég, egyéb szervezet, ideértve azt is, ha azok felszámolás vagy végelszámolás alatt állnak.
Továbbá alanya a Polgári Törvénykönyvről szóló törvény szerinti bizalmi vagyonkezelési szerződés alapján kezelt vagyon.
Adóköteles az önkormányzat illetékességi területén állandó vagy ideiglenes jelleggel végzett vállalkozási tevékenység.
Állandó jellegű iparűzési tevékenységet végez az önkormányzat illetékességi területén a vállalkozó, ha ott székhellyel,
telephellyel rendelkezik, függetlenül attól, hogy tevékenységét részben vagy egészben székhelyén (telephelyén) kívül folytatja. Az adókötelezettség az iparűzési tevékenység megkezdésének napjával keletkezik és a tevékenység megszüntetésének napjával szűnik meg.
Ideiglenes jellegű az iparűzési tevékenység, ha az önkormányzat illetékességi területén az ott székhellyel,
telephellyel nem rendelkező vállalkozó
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 - az a) pontba nem sorolható - tevékenységet végez, ha annak folytatásából közvetlenül bevételre tesz szert,
feltéve, hogy egyetlen önkormányzat illetékességi területén sem rendelkezik székhellyel, telephellyel.
A Htv. 37. § (3) bekezdése szerint, ha az építőipari tevékenység folytatásának, illetőleg a természeti erőforrás feltárásának,
kutatásának időtartama az önkormányzat illetékességi területén a 180 napot meghaladta vagy előreláthatóan meghaladja, akkor e tevékenységek végzésének helye a tevékenység-végzés megkezdésének napjától telephelynek minősül,
a vállalkozónak állandó jellegű iparűzési tevékenységet végzőként kell bejelentkeznie.
Az építőipari tevékenység fogalmát a Htv. 52. § 24. pontja tartalmazza: a Gazdasági Tevékenységek Egységes Osztályozási Rendszere 2008. január 1-jétől hatályos (TEÁOR’08) besorolása szerint a 41-43. ágazatokba sorolt tevékenységek
összessége.
Az önkormányzat illetékességi területén ideiglenes jelleggel végzett iparűzési tevékenység esetén, az adókötelezettség
időtartama a tevékenység megkezdésének napjától a felek közti szerződés alapján a megrendelő teljesítés-elfogadásának
napjáig terjedő időszak valamennyi naptári napja.
Az ideiglenes jelleggel végzett iparűzési tevékenység esetén az adó mértéke naptári naponként 5.000,- forint.
Általános tudnivalók az idegenforgalmi adóra vonatkozóan
Adókötelezettség terheli azt a magánszemélyt, aki nem állandó lakosként az önkormányzat illetékességi területén
legalább egy vendégéjszakát eltölt.
Az adó alapja a megkezdett vendégéjszakák száma.
Az adó beszedésére kötelezett:
a) a szálláshely ellenérték fejében történő átengedése esetén a szállásdíjjal együtt a szállásadó,
b) a szálláshely vagy bármely más ingatlan ingyenesen történő átengedése esetén a szálláshellyel, ingatlannal rendelkezni
jogosult az ott-tartózkodás utolsó napján ( a továbbiakban együtt: adóbeszedésre kötelezett) szedi be.
Az idegenforgalmi adót az adóbeszedésre kötelezett akkor is tartozik befizetni, ha annak beszedését elmulasztotta.
I. Bejelentés jellege
Itt tudja bejelölni, hogy adóköteles tevékenység megkezdését, változás-bejelentést, vagy az adóköteles tevékenység megszűnését, megszüntetését kívánja-e bejelenteni, valamint azt, hogy a bejelentés az idegenforgalmi adót, vagy a helyi iparűzési adót érinti (állandó, vagy ideiglenes jellegű tevékenységre vonatkozóan).
Az Art. 19. § (2) bekezdése alapján az önadózás (iparűzési adó) és az adóbeszedés (idegenforgalmi adó) útján megállapított adó esetén az adózónak az adókötelezettség keletkezését annak bekövetkeztétől (a tevékenység megkezdésétől) számított 15 napon belül az erre a célra rendszeresített nyomtatványon kell bejelenteni az önkormányzati
adóhatósághoz.
Az iparűzési tevékenységet ideiglenes jelleggel folytató adózó az adóköteles tevékenységének megkezdésekor köteles ezt
bejelenteni az önkormányzati adóhatóságnál.

Az Art. 23. § (1) és (2) bekezdése alapján az adókötelezettséget érintő olyan változást, amelyről a cégbíróság, illetve az
egyéni vállalkozói tevékenységgel kapcsolatos ügyekben eljáró hatóság, bíróság által nyilvántartandó jogi személy esetében a bíróság külön jogszabály alapján nem köteles értesíteni, annak bekövetkezésétől számított 15 napon belül az előírt
nyomtatványon közvetlenül az önkormányzati adóhatósághoz kell bejelenteni. Az adókötelezettséget érintő változás különösen a Art. 16. § (3) bekezdésben felsorolt adatok változása, továbbá a cégbejegyzésre nem kötelezett adózó végelszámolása kezdetének és befejezésének időpontja, cégbejegyzésre nem kötelezett jogi személy, egyéb szervezet végelszámolás nélküli megszűnése esetén a jogutód nélküli megszűnéséről szóló döntés, az egyszerűsített végelszámolás megindításáról, valamint annak megszüntetéséről és a cég működésének továbbfolytatásáról a Cégközlönyben megjelentetett
közlemény adatai, az adóköteles tevékenység vagy a jogi személy, egyéb szervezet megszűnése is. A cég, a bíróság által
nyilvántartandó jogi személy létesítő okiratában nem szereplő, de ténylegesen végzett tevékenység esetén a tevékenység
megkezdését, illetve a bejelentett vagy bejelenteni elmulasztott tevékenység megszűnését követő 15 napon belül tesz
bejelentést. Akit a törvényben meghatározott értékhatár elérése esetén terhel adókötelezettség, a bejelentést az értékhatár
elérését követő 15 napon belül kell megtennie az adóhatósághoz (Art. 23. § (3) bekezdése).
II. Helyi iparűzési adóelőleg bejelentése (állandó jellegű iparűzési tevékenység esetén)
A Htv. 41. § (1) és (3) bekezdésében foglaltak alapján annak a vállalkozónak, aki az adóköteles tevékenységét az önkormányzat illetékességi területén az adóév közben kezdi, vagy átalakulással, egyesüléssel, szétválással jött létre, a helyi
iparűzési adóban az előlegfizetési időszakra az egyes esedékességi időpontokra eső összeg feltüntetésével önkormányzatonként adóelőleget köteles a bejelentkezéssel egyidejűleg bejelenteni. A benyújtott – adóelőleget tartalmazó – bejelentkezési nyomtatvány végrehajtható okiratnak minősül.
Nem vonatkozik e bejelentési kötelezettség a Htv. 41. § (4) bekezdése alapján az előtársaságra, az adóköteles tevékenységet jogelőd nélkül kezdő vállalkozóra az első adóelőleg-fizetési időszakra, az adóalanyként megszűnő vállalkozóra, továbbá arra az előlegfizetési időpontra, amelyre a vállalkozó már vallott be adóelőleget.
1-4. Előlegfizetési időszak, előlegrészlet esedékessége, összege [Htv. 41. § (3) és (6) bekezdés]
Az előzőekben leírtak alapján adóelőleg bejelentésére kötelezett adózónál az előlegfizetési időszak az adókötelezettség,
vagy az átalakulás, egyesülés, szétválás kezdő napjától az azt követő adóév első félévének utolsó napjáig terjedő időtartam.
Az Art. 2. sz. mellékletének II. A) 2. b) pontja alapján a vállalkozó adóelőleget félévi részletekben az adóév március 15-ig,
illetve szeptember 15-ig fizet.
Az adóelőleg-részletek összege a vállalkozó által az adókötelezettsége keletkezésének adóévére várható adó figyelembevételével az előlegfizetési időszakra időarányosan megállapított – az ezen időszak alatt esedékes egyes adóelőleg-fizetési
időpontokra egyenlő arányban megosztott – bejelentett összeg.
Az állandó jelleggel végzett iparűzési tevékenység esetén a helyi iparűzési adó évi mértéke 2017. adóévben az
adóalap 1,8 százaléka.
Ha pl. a nem a naptári évtől eltérő üzleti éves adózónak a tevékenysége az adóévben





03.15. előtt kezdődik, akkor első lépésben kiszámolja az adóévre (a tevékenység megkezdésétől 12.31-ig) számított
várható adójának a kezdés napjától az adóévet követő év 06.30-ig terjedő időszakra vonatkozó időarányos összegét,
és ezt három egyenlő részre osztva bejelenti előlegrészletekként az előlegfizetési időszakra eső három előlegfizetési
időpontra, azaz az adóév március 15-re, szeptember 15-re, és az adóévet követő év március 15-re
március 15. és szeptember 15. között kezdődik, akkor az előlegfizetési időszakára két előlegfizetési időpont esik, ezért
az időarányosan megállapított összeget két egyenlő részre osztva az adóév szeptember 15-re, és az adóévet követő
év március 15-re kell bejelentenie
szeptember 15. után kezdődik, az időarányosan megállapított összeget egyetlen előlegfizetési időpontra, az adóévet
követő év március 15-re kell teljes összegben bejelenteni.

III-XII.
Az Art. 19. § (3) bekezdés szerint az adózó az önkormányzati adóhatósághoz bejelenti a 16. § (3) bekezdésében
megjelölt adatokat a j) pont kivételével.
16. § (3) bekezdés: Az állami adóhatósághoz be kell jelenteni az adózó:
a) nevét (elnevezését), rövidített cégnevét, a magánszemély adóazonosító jelét, külföldi vállalkozás esetén az illetősége
szerinti állam hatósága által megállapított adóazonosító számát;
b) címét, székhelyét, a cég székhelyétől különböző központi ügyintézés helyét, telephelyét vagy telephelyeit, illetve a cég
honlapján való közzététel esetén a cég elektronikus elérhetőségét (honlapját), több államban illetőséggel rendelkező gazdasági társaság esetén a tényleges üzletvezetés helyét, székhelyszolgáltatás igénybevétele esetén a székhelyszolgáltató
elnevezését, székhelyét, adószámát, e jogviszony keletkezésének – és határozott idejű jogviszony esetén – megszűnésének időpontját.
c) létesítő okiratának (alapító okirat, társasági-társulati szerződés, alapszabály) keltét, számát, a rá vonatkozó jogszabály
szerinti képviselőjének, könyvvizsgálójának nevét (elnevezését), lakóhelyét (székhelyét), e jogviszony keletkezésének - és
határozott idejű jogviszony esetén - megszűnésének időpontját, a képviselő adóazonosító számát, könyvvizsgáló szervezet
esetén annak a személynek a nevét és lakóhelyét is, aki a könyvvizsgálatért személyében felelős;
d) gazdálkodási formáját, tevékenységének felsorolását, cégek esetén a főtevékenységet és a ténylegesen végzett tevékenységi köröket a mindenkor hatályos, a gazdasági tevékenységek egységes ágazati osztályozási rendszerének (a továbbiakban: TEÁOR) nómenklatúrája szerint, egyéni vállalkozók esetén a fő- és egyéb tevékenységi köröket a mindenkor
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hatályos Önálló vállalkozások tevékenységi jegyzéke (a továbbiakban: ÖVTJ) szerinti ÖVTJ-kódok szerint, az egyéni vállalkozó tevékenységének szünetelése esetén a szünetelés kezdő- és zárónapját, továbbá a statisztikai számjelet;
e) a közkereseti társaság, betéti társaság, a korlátolt felelősségű társaság, az egyesülés, valamint a közös vállalat tulajdonosának (tulajdonosainak) cégnevét (nevét), székhelyét (telephelyeit, lakóhelyét), adóazonosító számát, a zártkörűen működő részvénytársaság 50 százalékot meghaladó mértékű szavazati joggal, vagy minősített többségű befolyással rendelkező részvényesének cégnevét (nevét), székhelyét (telephelyeit, lakóhelyét), adóazonosító számát, továbbá a korlátolt
felelősségű társaság és a zártkörűen működő részvénytársaság esetében azt a tényt, ha a tag (részvényes) szavazati
jogának mértéke az 50 százalékot meghaladja, vagy a tag (részvényes) minősített többségű befolyással rendelkezik;
f) a magánszemély adózó levelezési címét - ha az nem azonos székhelyével, telephelyével -, továbbá a Magyarországon
lakóhellyel nem rendelkező külföldi személy esetében magyarországi kézbesítési meghatalmazottjának nevét és lakóhelyét
(székhelyét);
g) iratai, elektronikus alapon rendelkezésre álló bizonylatai és nyilvántartásai őrzésének helyét, ha az nem azonos az adózó
székhelyével vagy lakóhelyével, valamint ha bizonylatot, könyvet, nyilvántartást online hozzáférést biztosítva, elektronikusan őrzi meg, ezt a tényt;
h) jogelődjét és jogelődjének adóazonosító számát;
i) az önálló tevékenységet folytató magánszemély tevékenysége gyakorlását, körülményét (fő-, mellékfoglalkozás, nyugdíj
melletti kiegészítő tevékenység, korhatár előtti ellátás, szolgálati járandóság, táncművészeti életjáradék vagy átmeneti bányászjáradék mellett folytatott tevékenység);
j) a 22. § (1) bekezdésében előírt nyilatkozatot;
k) átalányadó választását;
l) választása szerint a naptári évtől eltérő üzleti év mérlegforduló napját;
m) közhasznú szervezetként történő nyilvántartásba vételét;
n) a 17. § (1) bekezdés b) pontja szerint bejelentkező adózók jegyzett tőkéjének összegét;
o) külföldi vállalkozás magyarországi fióktelepe esetén a külföldi vállalkozás megnevezését, székhelyét, cégjegyzék számát (nyilvántartási számát);
p) magyarországi tényleges üzletvezetési helyét, ha magyar adóügyi illetőségét a tényleges üzletvezetési hely alapozza
meg.
q) bíróság által nyilvántartandó jogi személy esetében a bírósági nyilvántartási számát, a főtevékenységet és a ténylegesen
végzett tevékenységet.
III. 7. A GFO kód a statisztikai számjel 13-15 számjegyeivel megegyező.
III. 8. A TEÁOR kód a statisztikai számjel 9-12 számjegyeivel megegyező.
III. 15. A Htv. 52. § 41. pont szerint a székhely belföldi szervezet esetében az alapszabályában (alapító okiratában), a
cégbejegyzésben (bírósági nyilvántartásban), az egyéni vállalkozó esetében az egyéni vállalkozók nyilvántartásában ekként feltüntetett hely, a magánszemélyek esetében az állandó lakóhely. A külföldi székhelyű vállalkozás magyarországi
fióktelepe vonatkozásában a székhely alatt a cégbejegyzésben a fióktelep helyeként megjelölt helyet, bizalmi vagyonkezelésbe adott vagyon esetében a bizalmi vagyonkezelő székhelyét, lakóhelyét kell érteni.
III. 16. A cégnyilvánosságról, a bírósági cégeljárásról és a végelszámolásról szóló 2006. évi V. törvény (továbbiakban: Ctv.)
7. § (1) bekezdése szerint a cég székhelye a cég bejegyzett irodája. A bejegyzett iroda a cég levelezési címe, az a hely,
ahol a cég üzleti és hivatalos iratainak átvétele, érkeztetése, őrzése, rendelkezésre tartása, valamint ahol a külön jogszabályban meghatározott, a székhellyel összefüggő kötelezettségek teljesítése történik. A cégnek a székhelyét cégtáblával
kell megjelölnie. A cég létesítő okirata úgy is rendelkezhet, hogy a cég székhelye egyben a központi ügyintézés (döntéshozatal) helye. Amennyiben a cég székhelye nem azonos a központi ügyintézés helyével, a központi ügyintézés helyét a
létesítő okiratában és a cégjegyzékben fel kell tüntetni. A cégeljárás szempontjából székhelynek minősül a külföldi vállalkozás magyarországi fióktelepe, a külföldiek közvetlen kereskedelmi képviselete, valamint az európai gazdasági egyesülés
telephelye is.
V. A Htv. 39/B.§ (3) bekezdése alapján a kisadózó vállalkozások tételes adója hatálya alá tartozó vállalkozó – kizárólag e minőségének fennállásának időtartamával egyező időtartamra vonatkozó döntése esetén az adó adóévi alapja - a
39. § (1) bekezdésben, vagy a 39/A. §-ban foglaltaktól eltérően - székhelye és telephelye szerinti önkormányzatonként 2,52,5 millió forint.
Ha a kisadózó vállalkozás e minősége szerinti adókötelezettsége valamely településen az adóév egészében nem áll fenn,
vagy a kisadózó vállalkozások tételes adójában az adófizetési kötelezettsége szünetel, akkor az adó önkormányzatonkénti
alapja a 2,5 millió forintnak az adókötelezettség időtartama naptári napjai alapján arányosított része.
Ha a kisadózó vállalkozás a Htv. 39/B.§ (3) bekezdése szerinti adóalap megállapítást választja és a kisadózó vállalkozás
adókötelezettségének időtartama az adóévben:
a) 12 hónap, akkor az iparűzési adóját évente két egyenlő részletben, az adóév harmadik hónapjának 15. és kilencedik
hónapjának 15. napjáig,
b) 12 hónapnál rövidebb, akkor adóját két egyenlő részletben a kisadózó vállalkozás e minőségében fennálló adókötelezettsége adóéven belüli első és utolsó hónapját követő hónap 15. napjáig fizeti meg.
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A Htv. 39/B. § (3) bekezdés szerinti adóalap-megállapítás választását a vállalkozó a kisadózó vállalkozások tételes adójának hatálya alá tartozás kezdő napjától számított 45 napon belül, vagy február 15-ig jelenti be az önkormányzati adóhatósághoz.
A vállalkozó e döntése a teljes adóévre vonatkozik, s utoljára abban az adóévben érvényes, amelyben bejelenti, hogy az
adóalapját nem a Htv. 39/B. § (3) bekezdésében foglaltak szerint kívánja megállapítani.
Adóbevallást kell benyújtani a megszűnés hónapjának vagy a szünetelés kezdő hónapjának utolsó napját követő 15 napon
belül, ha a kisadózó vállalkozásként adóalanyisága bármely ok miatt megszűnt (szünetel). Az adóévet követő január 15-ig
kell benyújtani a bevallást, ha az adóévre fizetendő adó az adóévre ténylegesen megfizetett adóösszegnél azért kevesebb,
mert a kisadózó vállalkozások tételes adójában az adófizetési kötelezettség szüneteltetésének volt helye.
Az adóévet követő január 15-ig kell benyújtani a bevallást, amennyiben az önkormányzat rendelete alapján az adóévben
adóalap-mentességre, adókedvezményre, a Htv. 39/D. § alapján az adóalap vagy a 40/A. § alapján az adó csökkentésére
jogosult és az adót csökkenteni kívánja.
Ha a vállalkozó a kisadózó vállalkozás szerinti adóalap megállapítást adóév közben választja, akkor az adóév első napjától
a kisadózó vállalkozások tételes adójában fennálló adóalanyisága kezdő napját megelőző napig terjedő adóköteles időtartamról adóbevallást nyújt be az önkormányzati adóhatósághoz.
VII. 1. Kézbesítési meghatalmazott: A Ctv. 31. § (2) bekezdése szerint, ha a bejegyzési kérelemben külföldi jogi személy
vagy jogi személyiség nélküli gazdasági társaság szerepel, vagy a bejegyzési kérelemben feltüntetett külföldi természetes
személy nem rendelkezik magyarországi lakóhellyel, a bejegyzési kérelemben kézbesítési megbízottat kell megjelölni. A
kézbesítési megbízott magyarországi székhellyel rendelkező szervezet, illetve állandó lakóhellyel rendelkező természetes
személy egyaránt lehet. A bejegyzési kérelemhez mellékelni kell a kézbesítési megbízott megbízására, illetve a megbízatás
elfogadására vonatkozó teljes bizonyító erejű magánokiratot, vagy közokiratot.
VII. 2. Székhely szolgáltatás: Az Art. 16. § (1) bekezdés b) pontjában foglaltak szerint.
XII. Telephely: A Htv. 52. § 31. pontja alapján a 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) azon távközlési tevékenységet végző vállalkozó esetén, amelynek
ba) az adóévben a számviteli törvény szerinti nettó árbevétele legalább 75%-ban vezeték nélküli távközlési tevékenységből
[TEÁOR’08 61.2] származik (vezeték nélküli távközlési tevékenységet végző vállalkozó),
baa) az a) pont szerinti telephely és
bab) azon önkormányzat illetékességi területe, ahol az adóév első napján utólag fizetett díjú vezeték nélküli távközlési
szolgáltatást igénybe vevő előfizetőjének (vezeték nélküli távközlési szolgáltatást igénybe vevő előfizető) számlázási címe
található,
bb) az adóévben a számviteli törvény szerinti nettó árbevételének kevesebb, mint 75%-a származik vezeték nélküli távközlési tevékenységből [TEÁOR’08 61.2] (vezetékes távközlési tevékenységet végző vállalkozó), azon önkormányzat illetékességi területe, ahol az adóév első napján előfizetőjének távközlési szolgáltatást nyújt (vezetékes távközlési szolgáltatást igénybe vevő előfizető), valamint - ha a vállalkozó vezeték nélküli távközlési tevékenységet is végez - azon önkormányzat illetékességi területe, ahol a vezeték nélküli távközlési szolgáltatást igénybe vevő előfizetőjének adóév első napján
a számlázási címe található,
c) a villamos energiáról szóló törvény szerinti egyetemes szolgáltató, villamosenergia-kereskedő és villamos energia elosztó hálózati engedélyes, továbbá a földgázellátásról szóló törvény szerinti egyetemes 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, feltéve, hogy a villamos-energiakereskedő, a földgázkereskedő, a villamos energia
egyetemes szolgáltató, a földgáz egyetemes szolgáltató, illetve a villamos energia elosztó hálózati engedélyes, a földgázelosztói engedélyes adóévet megelőző adóévi számviteli törvény szerinti nettó árbevételének legalább 75%-a közvetlenül
a végső fogyasztónak történő értékesítésből, illetve a végső fogyasztó számára történő elosztásból származik.
d) a bizalmi vagyonkezelésbe adott vagyon esetén a kezelt vagyonba tartozó hasznosított ingatlan.
Az alábbiakban találhatja meg az egyes érintett adók számlaszámát:
Iparűzési adó beszedési számla : 11732181-15724801-03540000
Tartózkodási idő utáni idegenforgalmi adó számla : 11732181-15724801-03090000
A bejelentkezést (változás-bejelentést) pontosan kitöltve, az alábbi címre kell egy példányban benyújtani:
Soltvadkerti Polgármesteri Hivatal
Gazdálkodási és Adóigazgatási Csoport
6230 Soltvadkert, Kossuth L. u. 6.
A bejelentkezés aláírás nélkül érvénytelen!
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