
KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ 

Bejelentkezés, változás-bejelentés 

 

Az önkormányzati adóhatósághoz való bejelentkezés és változás bejelentés – néhány 

kivétellel – nem szükséges! Az állami adóhatóság ugyanis a nála rendelkezésre álló, 

bejelentkezéssel, változás-bejelentéssel összefüggő adatokat megküldi a vállalkozó székhelye 

és azon telephelye szerinti önkormányzati adóhatóságnak, amely telephelyét a vállalkozó 

bejelentette. 

Ezért a nyomtatványt tehát csak annak a magánszemélynek vagy szervezetnek kell kitöltenie, 

aki: 

- idegenforgalmi adóbeszedési tevékenységét megkezdi vagy befejezi az önkormányzat 

illetékességi területén, feltéve, hogy helyi iparűzési adóalanyként nem jelentkezett már be 

vagy az állami adóhatóságon keresztül vagy (amennyiben erre van módja) közvetlenül az 

önkormányzati adóhatósághoz; 

- aki az önkormányzat illetékességi területén – helyi iparűzési adóalanyként – a vállalkozói 

tevékenységét megkezdi, azaz a helyi adókról szóló 1990. évi C. törvény (a továbbiakban: 

Htv.) szerint telephelyet létesít a településen, vagy ott székhelye van feltéve, hogy az állami 

adóhatóságnál e tevékenysége okán korábban bejelentkezési kötelezettség nem terhelte vagy a 

bejelentést elmulasztotta vagy az adott településen fennálló Htv. szerinti telephelyének a létét 

az állami adóhatóság felé nem jelezte; 

- a jogelőd nélküli kezdő vállalkozónak nem minősülő vállalkozó a településen telephelyet 

létesít és ezért bejelentést kell tennie a várható adóelőleg-részletekről. Ekkor az adózó 

azonosítására szolgáló adatokon túlmenően csak az adóelőleg összegére vonatkozó 

információkat kell megadni; 

- a KATA alanya az adóévre a Htv. 39/B. § (3) bekezdés szerinti egyszerűsített 

adóalapmegállapítást (székhely, telephely szerinti település esetén az adó alapja 2,5 millió 

forint) kívánja választani, vagy ezt az adóalap-megállapítási módot az adóévet követő 

adóévben már nem kívánja alkalmazni. Ekkor az adózó azonosítására szolgáló adatokon kívül 

csak az adóalap-megállapítás választására vonatkozó nyilatkozatot tartalmazó blokkot kell 

kitölteni. 

 

Az Elektronikus bejelentkezést/változás bejelentést az E-Önkormányzati Portálon 

keresztül kell beküldeni! 

A portál linkje: https://ohp-20.asp.lgov.hu 

A beküldéshez – KAÜ-s azonosítással történő – bejelentkezés szükséges. 

Önkormányzat választás: Csomád Község Önkormányzata 

Szerepkörváltás: Szerepkörök kiválasztása 

- Saját néven (magánszemélyként);  

https://ohp-20.asp.lgov.hu/


Az önkormányzathoz bejelentett képviselő vagy meghatalmazott nyújthatja be: 

- Cég nevében; - Saját néven (egyéni vállalkozóként); - Egyéni vállalkozó nevében;  - Más 

természetes személy nevében; - Hivatali kapu tárhellyel rendelkező intézmény nevében; - Cég 

nevében eljárva másik cég képviseletében 

Ügyindítás: 

Ágazat: Adóügy;  

Ügytípus: Általános adónyomtatványok 

I. ELŐLAP 

Az ügyindításhoz be kell jelentkezni ügyfélkapun keresztül, így az Űrlapon automatikusan 

kitöltésre kerülnek az azonosító adatok többségét. 

 

Beküldő adatai  

- Beküldő viselt neve, - Beküldő születési neve, - Beküldő anyjának születési neve, - Beküldő 

születési helye, ideje, - Beküldő címe, - Beküldő tartózkodási helye, - Beküldő levelezési 

címe, - Beküldő adóazonosító jele, - Beküldő email címe, telefonszáma 

Eljárás módja 

Az ügyindításkor az mezőben ki kellett választani, hogy Saját nevében vagy 

Meghatalmazottként/képviselőként kívánja benyújtani az elektronikus űrlapot. 

„Meghatalmazott?” kérdésre az ügyindításkor megadottal összhangban kell válaszolni.  

Elektronikus kapcsolattartás  

Az „elektronikus kapcsolattartást engedélyezi?” kérdésre adott választól függ, hogy milyen 

módon kap választ a hivataltól.  

 

Előzmény információ  

Kérdésre a korábbi irat iktatószámát, illetve egyéb adatokat adhat meg. 

 

 

II. FŐLAP 

I. Bejelentés jellege:  

Itt tudja jelölni, hogy az adóköteles tevékenység megkezdését, megszűnését, vagy az 

adókötelezettséget érintő változást szeretne bejelenteni, valamint azt, hogy a bejelentés az 

idegenforgalmi adót, vagy a helyi iparűzési adót érinti állandó, vagy ideiglenes jellegű 

tevékenységre vonatkozóan. 

Az Art. 18. § alapján az önkormányzati adóhatóság hatáskörébe tartozó 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 44. §-a szerint az adózónak az adókötelezettséget érintő olyan változást, amelyről a 

cégbíróság, az egyéni vállalkozói tevékenységgel kapcsolatos ügyekben eljáró hatóság, a 



kincstár, bíróság által nyilvántartandó jogi személy esetében a bíróság jogszabály alapján az 

adóhatóságot nem köteles értesíteni, annak bekövetkezésétől számított tizenöt napon belül az 

előírt nyomtatványon az önkormányzati adóhatóságnak kell bejelentenie. 

 

II. Helyi iparűzési adóelőleg bejelentése (állandó jellegű iparűzési tevékenység esetén):  

1. Előlegfizetési időszak 

Üresen kell hagyni. 

III. Adóalany Adatai 

Ezt a részt értelemszerűen kell kitölteni a bejelentkező, változást bejelentő kért személyes, 

szervezeti adataival. 

IV. Adózó személyét, működését érintő adatok 

Ezt a részt értelemszerűen kell kitölteni a bejelentkező, változást bejelentő kért szervezeti, 

működésére vonatkozó adataival. 

Kérjük, hogy  

- bejelentkezés esetén az 1 – 4 pontokat  

- megszűnés esetén a 7–10 pontokat kitölteni szíveskedjen. 

V. A kisadózó vállalkozás Htv. 39/B. § (3) bekezdésén alapuló adózás, választásának, 

megszűnésének bejelentése 

A kisadózó vállalkozások tételes adója hatálya alá tartozó vállalkozónak (Kata alany 

vállalkozónak) – az erre vonatkozó döntése esetén – az adó adóévi alapja – a Htv-ben rögzített 

főszabálytól eltérően – székhelye és telephelye szerinti önkormányzatonként 2,5-2,5 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. 

A Kata alanynak nem adóelőleget, hanem adót kell fizetne két részletben az adóév március 

15-ig, illetve szeptember 15-ig. 

Az egyszerűsített adóalap-megállapítás választását a Kata alany vállalkozó – az adóhatóság 

által rendszeresített – bejelentkezési, bejelentési, bevallási nyomtatványon, a kisadózó 

vállalkozások tételes adójának hatálya alá tartozás kezdő napjától számított 45 napon belül 

vagy az adóévre, az adóév február 15-ig jelenti be az adóhatóság számára. A vállalkozó e 

döntése a teljes adóévre vonatkozik. A bejelentkezési, bejelentési, bevallási nyomtatvány 

végrehajtható okiratnak minősül. 

1. Ebben a sorban kell feltüntetni az egyszerűsített adóalap-megállapítás választásának 

időpontját (dátumát). Ez az időpont a tevékenységét a településen kezdő vállalkozó esetében 

az iparűzési adóköteles tevékenység megkezdésétől számított 45 napon belüli időpont lehet. 

Amennyiben a vállalkozás nem kezdő helyben (folyamatosan működik) akkor az adott 

adóévre az adóév február 15-ig jelentheti be ezt az adóalap-megállapítási módot, azaz ilyen 

vállalkozó esetén az ebben a sorban szereplő dátum nem lehet későbbi február 15-nél. 

1.2. Ebbe a sorba kell írni a kisadózó vállalkozások tételes adójában az adózó 

adóalanyiságának a kezdő napját. 

2.1. Itt kell feltüntetni a Htv. 39/B. § (3) bekezdésén alapuló adózás megszűnésének 

időpontját. Ez egybe esik a Kata-alanyiság megszűnésének az időpontjával, 



2.2. Ha az adózó Kata-alanyként már nem kívánja a Htv. 39/B. § (3) bekezdés szerinti 

egyszerűsített adóalap-meghatározási módot alkalmazni a következő évtől, ezt a tényt ebben a 

sorban kell jelölni. 

VI. Jogelőd(ők) 

Ebben a rovatban abban az esetben kell jogelődöket feltüntetni, amennyiben a vállalkozás 

formaváltásban, egyesülésben, beolvadásban, szétválásban, kiválásban érintett. 

VII. Kézbesítési meghatalmazott, székhelyszolgáltató 

Kézbesítési meghatalmazott: A cégnyilvántartásról, a bírósági cégeljárásról és a 

végelszámolásról szóló 2006. évi V. törvény (továbbiakban: 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. Kézbesítési megbízotti 

feladatot a cég tagjai, vezető tisztségviselői, valamint felügyelőbizottsági tagjai nem láthatnak 

el. A bejegyzési kérelemhez mellékelni kell a kézbesítési megbízott megbízására, és a 

megbízatás elfogadására vonatkozó teljes bizonyító erejű magánokiratot vagy közokiratot. 

VIII. Könyvvizsgáló 

Ebben a rovatban a könyvvizsgáló adatait kell szerepeltetni. 

IX. Cégek és egyéni vállalkozók főtevékenységen kívüli, ténylegesen végzett 

tevékenységei 

Itt kell felsorolni az adózó főtevékenységén kívüli, ténylegesen végzett tevékenységeit a 

tevékenységek súlya szerinti csökkenő sorrendben. A tevékenységek felsorolása során 

TEÁOR’08 által használt tevékenység elnevezéseket kell feltüntetni. A blokk elektronikus 

kitöltés esetén szükség esetén további sorokkal bővíthető. 

 

X. Az Adó alany szervezett (a közkereseti társaság, a betéti társaság, a korlátolt 

felelősségű társasági, az egyesülés, valamint a közös vállalat9 tulajdonosai (tagjai) 

A blokk az adóalany vállalkozó tulajdonosainak, tagjainak adataival értelemszerűen 

kitöltendő. Amennyiben a nyomtatvány-minta szerinti sorok nem elegendőek, akkor a 

nyomtatvány további sorokkal kiegészíthető. 

XI. Az Adóalany telephelyei 

Értelemszerűen kitöltendő, természetesen a Htv. 52. § 31. pontja szerinti és nem(csak) a 

cégnyilvántartás szerinti telephelyek feltüntetésével. Amennyiben a nyomtatvány-minta 

szerinti sorok nem elegendőek, akkor a nyomtatvány további sorokkal kiegészíthető. 

 

XII. Felelősség vállalási nyilatkozat, Keltezés, Aláírás 

Ebben a pontban az űrlap kitöltési helyének, időpontjának, valamit meghatalmazási adatok 

megadása történik. Az űrlap hitelesítése bejelentkezés alapján az űrlap beküldésekor történik. 

 


