
Visegrád Város Polgármesteri Hivatal, 2025. Visegrád, Fő u. 81.
Tel: (26) 398-255/5 Fax: (26) 398-163
HELYI IPARŰZÉSI ADÓBEVALLÁS
ADÓELŐLEG-KIEGÉSZÍTÉS
201... adóévre Visegrád Város Önkormányzatának illetékességi területén folytatott állandó 
jellegű iparűzési tevékenység utáni adókötelezettségről
Az adóhatóság tölti ki!
Benyújtás, postára adás napja:_______________________
Az adóhatóság megnevezése: Visegrád Város Polgármesteri Hivatal Adó-és Pénzügyi Osztály

................................................
Az átvevő aláírása
1. Azonosító adatok
1. Az adózó neve (cégneve): 
________________________________________________________________
címe (lakóhelye, székhelye): ________________________________
telephelye: _______________________________________
levelezési címe: _____________________________________
adószáma: __________-__-___
azonosító jele: ______________
A bevallás kitöltőjének neve, telefonszáma: 
___________________________________________________
2. Adóelőleg-kiegészítés bevallása
Az önkormányzatot megillető, az adóév utolsó hónapjának 20. napjáig
fizetendő adóelőleg-kiegészítés: ............................................. Ft
Felelősségem tudatában kijelentem, hogy a bevallásban közölt adatok a valóságnak 
megfelelnek.
...............................................,
év hó nap
...............................................
(cégszerű) aláírás
A bevallás ellenjegyzése esetén az ellenjegyző személy 
neve: ..............................................................................
adószáma:
- -
adóazonosító jele............................................
adótanácsadói oklevelének száma, kelte, vagy adószakértői engedélyének száma, 
kelte: .....................................
...............................................,
év hó nap
A bevallást ellenjegyzem: ………………………………………..
adótanácsadó, adószakért_ aláírása
Visegrád Város Polgármesteri Hivatala Adó- és Pénzügyi Osztály
2025. Visegrád, Fő u. 81.
Tel: (26) 398-255/5, Fax: (26) 398-163



KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ A 201... ÉVI ÁLLANDÓ JELLEGŰ HELYI IPARŰZÉSI
TEVÉKENYSÉG UTÁNI ADÓEL_LEG KIEGÉSZÍTÉS BEVALLÁSI
NYOMTATVÁNYHOZ
Tisztelt Adózó!
Felhívjuk szíves figyelmét arra, hogy 2010. évtől változtak a helyi iparűzési adó feltöltésének
(kiegészítésének) szabályai.
Az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény 32. § (1) bekezdése alapján a feltöltésre
kötelezett vállalkozóknak a helyi iparűzési adóelőleg kiegészítés összegéről az önkormányzati
adóhatóság által rendszeresített nyomtatványon a tárgyév utolsó hónapjának 20. napjáig
kell bevallást tennie. Ez azt jelenti, hogy nem csak befizetést, de bevallást is tenni kell!
Az adófeltöltésről készített bevallást hagyományos módon lehet benyújtani (személyesen, illetve
postai úton).
Az iparűzési adóelőleget azoknak az adózóknak kell kiegészíteniük, akik egyébként a társasági
adó tekintetében is feltöltésre kötelezettek. E kiegészítésre a kötelezett vállalkozásoknak a
helyi iparűzési adóelőleget a várható éves fizetendő adó összegére az adóév december 20. napjáig
kell kiegészítenie.
Tekintettel arra, hogy a feltöltés elmulasztása a bírság szankcióját vonja maga után, célszer_ az
önkormányzati adóhatóságnál egyeztetni a jelenlegi folyószámla állapotot. Ezt telefonon is meg
lehet tenni.
A befizetést a Polgármesteri Hivatal 11742087-15393788-03540000 számú Helyi iparűzési adó
számla javára kell teljesíteni.
A helyi iparűzési adóelőleg-kiegészítésére kötelezett adózónak a jelen bevallást akkor is be
kell nyújtania, ha nem keletkezett adóelőleg-kiegészítési kötelezettsége. Ekkor a 2. ponthoz
„0” Ft-ot kell feltüntetni.
Az adóelőleg-kiegészítés összegét 100 Ft-ra kerekítetten kell megadni!


