
TÁJÉKOZTATÓ a Bejelentkezés, változás-bejelentés iparűzési adóban nyomtatvány 

használatáról 

 

2020. január 1-től: 

A Helyi adókról szóló 1990. évi C. törvény (továbbiakban: Htv.) 42/E. § (1) bekezdése 

értelmében az állami adó- és vámhatóság naponta, elektronikus úton megküldi az adózás 

rendjéről szóló 2017. évi CL. törvény (továbbiakban: Art.) 1. melléklet 1. pontja szerinti (ide 

nem értve az adózó állami adóhatóság előtti képviseletére vonatkozó adatokat), az Art. 1. 

melléklet 17. pontja, 18. pontja, 20-21. pontja alapján az állami adó- és vámhatósághoz – az 

önkormányzati adóhatósághoz teljesített korábbi adatszolgáltatást követően – érkezett adatokat 

és az Art. 1. melléklet 29. pontja alapján bejelentett adatokat az Art. 1. melléklet 17. pontja 

szerinti adózó székhelye szerinti önkormányzati adóhatóság, valamint azon telephelyei szerinti 

önkormányzati adóhatóságok (továbbiakban e § szerinti önkormányzati adóhatóság) részére, 

amely telephelyeket az adózó az állami adó- és vámhatósághoz bejelentette. 

(2) Az (1) bekezdés szerinti adatszolgáltatásban szereplő adózó: 

a) bejelentkezés, változás-bejelentési kötelezettségét a székhelye szerinti és a telephely szerinti 

önkormányzati adóhatóságnál teljesítettnek kell tekinteni, 

b) a 39/B. § (9) bekezdése szerinti körülményről, valamint képviselőjéről az önkormányzati 

adóhatóságnak bejelentést tehet. 

(3) Ha a bejelentkezéssel, változás-bejelentéssel összefüggésben adóelőleget vagy jogszabály 

alapján az (1) bekezdés szerinti adatszolgáltatásban nem szereplő más adatot is be kell 

jelenteni, akkor e bejelentés megtételére az adózót a székhelye és a telephely szerinti 

önkormányzati adóhatóság külön felhívja. 

 

„A Htv. 42/I. § (1) bekezdése alapján az önkormányzati adóhatóság a hatáskörébe tartozó 

adókra az adópolitikáért felelős miniszter által vezetett minisztérium honlapján közzétett 

nyomtatványok alapján rendszeresíti az adatbejelentési, bevallási, bejelentkezési 

(változásbejelentési) nyomtatványokat.” A nyomtatványokat 2021-től az adópolitikáért felelős 

miniszter honlapján lehet megtalálni. 

 

Az Adózás rendjéről szóló 2017. évi CL. törvény (továbbiakban: Art.) 18. § értelmében: „Az 

adózó az önkormányzati adóhatóság hatáskörébe tartozó adó esetén az adókötelezettség 

keletkezését, annak bekövetkezésétől számított tizenöt napon belül – az erre a célra 

rendszeresített nyomtatványon – jelenti be az önkormányzati adóhatóságnak.”   

 

Az Adózás rendjéről szóló 2017. évi CL. törvény (továbbiakban: Art.) 44. § értelmében az 

adózónak az adókötelezettséget érintő olyan változást – a megváltozott természetes 

személyazonosító adatok, lakcím kivételével -, amelyről a cégbíróság, az egyéni vállalkozói 

tevékenységgel kapcsolatos ügyekben eljáró hatóság, bíróság által nyilvántartandó jogi személy 

esetében a bíróság külön jogszabály alapján az adóhatóságot nem köteles értesíteni, annak 

bekövetkezésétől számított 15 napon belül az előírt nyomtatványon közvetlenül az állami adó- 

és vámhatóságnak, illetve az önkormányzati adóhatóságnak kell bejelentenie. 

 

A gazdálkodónak (társaság, egyéni cég és egyéni vállalkozó stb.), elektronikus formában kell 

az adatbejelentést, adóbevallást, bejelentést megtennie, magánszemélynek ez lehetőség. 

 



Az iparűzési adóval kapcsolatos Bejelentkezés, változás-bejelentés nyomtatvány az 

Elektronikus Önkormányzati Portálon keresztül kitölthető és elektronikusan 

benyújtható. 

 

Az állami adó- és vámhatóság adatszolgáltatásán túl az alábbi esetekben van bejelentési 

kötelezettsége az adózónak: 

1. A NAV-nál kisadózó vállalkozók tételes adója hatálya alá tartozó vállalkozó az 

iparűzési adóban is a tételes adóalap-megállapítást kívánja választani, 

2. A NAV-nál kisadózó vállalkozók tételes adója hatálya alá tartozó vállalkozó az 

iparűzési adóban korábban a tételes adóalap-megállapítást választotta és ezzel a 

jogával a továbbiakban már nem kíván élni. 

3. Levelezési cím bejelentése. 

4. Kézbesítési meghatalmazott, székhelyszolgáltató bejelentése. 

5. Könyvvizsgáló bejelentése. 

6. Az adóalany szervezet (közkereseti társaság, betéti társaság, korlátolt felelősségű 

társaság, az egyesülés, valamint a közös vállalat) tulajdonosai (tagja) bejelentése.  

7. Az adózó telephelyeinek bejelentése (amennyiben a telephelye Ajkán található, a 

székhelye pedig másik településen). 

8. Telephely megszüntetése (amennyiben a telephelye Ajkán található, a székhelye 

pedig másik településen). 

9. Felszámolási, végelszámolás, kényszertörlési eljárás, adóköteles tevékenység 

megszűnésének bejelentése (amennyiben a telephelye Ajkán található, a székhelye 

pedig másik településen) 

10. Adóelőleg megállapítása a Htv. 41. § (3) bekezdése alapján (adóköteles 

tevékenységét az önkormányzat illetékességi területén az adóév közben nem 

jogelőd nélkül kezdő; átalakulással, egyesüléssel, szétválással, létrejött vállalkozó 

/nem kezdő vállalkozó/ esetén). Az előlegfizetési időszak az adókötelezettség, 

átalakulás, egyesülés, szétválás kezdő napjától az azt követő adóév első félévének 

utolsó napjáig terjedő időtartam. A benyújtott – adóelőleget tartalmazó – 

bejelentkezés nyomtatvány végrehajtható okiratnak minősül. 

 

 

Ajka, 2022. február 14. 

 

 

Ajka Város Önkormányzati Adóhatósága 


