
Kitöltési útmutató 

 

 

E nyomtatvány szolgál a rédicsi körjegyzőséghez tartozó településeken a helyi iparűzési 

adóval, a vállalkozók kommunális adójával és az idegenforgalmi adóval kapcsolatos 

bejelentési kötelezettség teljesítésére. A helyi iparűzési adó a következő községekben került 

bevezetésre: Rédics, Baglad, Belsősárd, Bödeháza, Gáborjánháza, Gosztola, Külsősárd, 

Lendvadedes, Lendvajakabfa, Szijártóháza, Zalaszombatfa. A vállalkozók kommunális adója 

Resznek községben került bevezetésre. Az idegenforgalmi adó Gosztola községben került 

bevezetésre. Az önkormányzati rendeletek hatályos szövege megtekinthető a www.redics.hu 

oldalon a „Rédics község” menü „Körjegyzőség” oldalán a Rendeleteknél az adott község 

nevére rákattintással, majd az adott rendelet kiválasztásával.  

 

A bevalláson a bevallás benyújtójának telefonszámát, e-mail címét a kapcsolattartás 

megkönnyítése érdekében kérjük megadni, kitöltése nem kötelező. A központi ügyintézés 

helyét, a levelezési címet és az iratok őrzésének helyét akkor kérjük megadni, ha az nem 

azonos a székhellyel (lakóhellyel). Az egyéb rovatokat, amennyiben az az adókötelezettség, 

az adózó, vagy az adótárgy tekintetében releváns, kötelező kitölteni. Változás esetén a főlap 

kitöltése kötelező, az egyéb lapokon csak a megváltozott adatok töltendők ki. 

 

A lap 

 

III/2. ponthoz: 

Külföldi adóalany esetén az illetősége szerinti állam hatósága által megállapított adóazonosító 

szám. 

 

III/4. ponthoz: 

A gazdálkodási forma letölthető a www.ksh.hu honlapról a statisztikai számjel címszó alatt. A 

Központi Statisztikai Hivatal elnökének a statisztikai számjel elemeiről és nómenklatúráiról 

szóló 9001/2002. (SK 3.) KSH közleménye tartalmazza. 

 

III/5-8. ponthoz: 

A közterület jellege pl. út, utca tér. 

 

III/6-8. ponthoz: 

Csak akkor töltendő ki, ha eltér a székhelytől, vagy székhellyel nem rendelkező 

magánszemély esetén a lakóhelytől. 

 

III/7. ponthoz: 

Postafiók esetén a közterület jellegénél kérjük a „postafiók” szót megadni, a házszámnál 

pedig a postafiók számát. 

 

B lap 

 

V. ponthoz: 

A képviselő jogviszonya lejárta csak határozott idejű jogviszony esetén töltendő ki. 

 

VI. ponthoz: 

A könyvvizsgáló jogviszonya lejárta csak határozott idejű jogviszony esetén töltendő ki. 

 

http://www.redics.hu/
http://www.ksh.hu/


C lap 

 

IX. ponthoz: 

Az érvényes szakmakódok jegyzéke a www.nyilvantarto.hu oldalon a „letölthető 

dokumentumok” menüpont alatt található. 

 

P1 pótlap 

A telephelyek felsorolására szolgál. 

 

P2 pótlap 

A főtevékenységen felüli valamennyi tevékenységet kérjük megadni. 

 

P3 pótlap 

A jogi személyiség nélküli gazdasági társaság, a korlátolt felelősségű társaság, az egyesülés, a 

közös vállalat tulajdonosának (tulajdonosainak) adatait kérjük megadni. 

 

K lap 

Itt kérjük megadni azon adatokat, amelyek a bevallási nyomtatványon nem szerepelnek, 

illetve a nyomtatványon nem adható meg minden szükséges adat, így különösen: 

- székhelyszolgáltatás esetén 

ügyvéd, ügyvédi iroda neve, elnevezése 

ügyvéd, ügyvédi iroda adószáma 

a székhelyszolgáltatás kezdő időpontja 

a székhely biztosítására kötött megbízási szerződés időtartama 

iratok köre, melyre a megbízási szerződés kiterjed 

- magyarországi kézbesítési meghatalmazott neve és lakóhelye (székhelye) 

- a IV/5. pontban feltüntetetten felüli jogelőd(ök) adatai 

- az V. pontban feltüntetetten felüli képviselő(k) adatai 

- a VII. pontban feltüntetetten felüli bankszámlák adatai 

 
 

http://www.nyilvantarto.hu/

