
 

TÁJÉKOZTATÓ 
a bejelentkezési, változás-bejelentési kötelezettséggel kapcsolatos 

változásokról 
 
A helyi adókról szóló 1990. évi C. törvényben (a továbbiakban: Htv.) 2018. január 1-jétől több olyan 
módosítás történt, melynek következtében egyszerűbb lett az adminisztráció a helyi iparűzési adó és 
az idegenforgalmi adó tekintetében. 2017. december 31. napjáig hatályos törvényi rendelkezések 
szerint minden iparűzési adóalanyt, aki/amely székhelyet, telephelyet létesített az önkormányzat 
területén, bejelentkezési kötelezettség terhelte. Az adókönnyítés jegyében azonban 2018. évtől a 
korábbi szabályozástól eltérően már nem kell minden adózónak bejelentkeznie az önkormányzati 
adóhatósághoz.  
Az alábbiakban szeretnénk rövid útmutatást és segítséget nyújtani adózóinknak a bejelentkezési és 
változás-bejelentési kötelezettséggel kapcsolatos szabályokban való eligazodáshoz. 

 
 

2018. január 1-jétől 

 
A Htv. 42/E. § (1) bekezdése a cégnyilvánosságról, a bírósági cégeljárásról és a végelszámolásról 
szóló 2006. évi V. törvény 36. § (4) bekezdése alapján adatszolgáltatási kötelezettséget ír elő az 
állami adóhatóság számára a 2018. január 1-jét követően cégalapítással létrejött vállalkozások 
meghatározott körének vonatkozásában. A kötelezettség teljesítése keretében az állami adóhatóság a 
cégbíróság útján érkezett adatokat a cég székhelye szerinti önkormányzati adóhatóság részére 
elektronikus úton, haladéktalanul megküldi. A Htv. 42/E. § (2) bekezdése szerint az 
adatszolgáltatásban szereplő cég bejelentkezési kötelezettségét a cég székhelye szerinti 
önkormányzati adóhatóságnál teljesítettnek kell tekinteni. 
A gyakorlatban tehát ez azt jelenti, hogy cégalapítás esetén az adózót a székhelye szerinti 
önkormányzathoz nem terheli külön bejelentkezési kötelezettség az iparűzési adóban, az állami 
adóhatósághoz való adatbejelentés egyúttal a székhely szerinti önkormányzati adóhatósághoz történő 
eljárási kötelezettségteljesítést is magában foglalja.  
Az új törvényi szabályozás ugyanakkor nem mentesíti a vállalkozást cégalapítás esetén – sem 
állandó, sem ideiglenes jellegű iparűzési tevékenység vonatkozásában – a telephely szerinti 
önkormányzati adóhatóságához teljesítendő bejelentkezési kötelezettség teljesítése alól. 
 
 

2019. július 1-jétől 
 

A törvény - az adózók adminisztrációs terheinek további csökkentése érdekében - az állami 
adóhatóság adatszolgáltatását 2019. július 1. napjától több szempontból is kiterjesztette. 
Egyfelől az adatszolgáltatás vonatkozik az egyéni vállalkozóktól és a bíróságok által 
nyilvántartott szervezetektől közvetve (a nyilvántartást vezető szerven keresztül) az állami 
adóhatósághoz érkező adatokra is, nemcsak a cégnyilvántartásban szereplő cégek adataira. 
Másfelől nemcsak a bejelentkezéskor, alakuláskor, tevékenység kezdetekor (cégek esetén a 
cégbíróságtól, egyéni vállalkozók esetén a nyilvántartást vezető szervtől, egyéb szervezet esetén a 
bíróságoktól) beérkező adatokat adja át az állami adóhatóság az adózó székhelye szerinti 
önkormányzati adóhatóságnak, hanem az adózó működése során megváltozó és az adó- és 
vámhatósághoz megküldött adatot is. 
Amennyiben a cég a székhely szerinti önkormányzattól eltérő önkormányzat illetékességi területén 
telephellyel rendelkezik, akkor a telephelye(i) szerinti önkormányzati adóhatóság(ok) felé a 
bejelentkezési kötelezettsége továbbra is fennáll az iparűzési adó tekintetében. 
 
 

2020. január 1-jétől 
 

A 2020. január 1-jétől hatályba lépő módosítás a korábbi adminisztrációs tehercsökkentő intézkedést 
kiterjeszti a vállalkozó (helyi iparűzési adóalany, idegenforgalmi adó beszedésére kötelezett adóalany) 
Htv-ben definiált telephelye szerinti önkormányzati adóhatóságok felé történő bejelentkezési és 
változás-bejelentési kötelezettség teljesítésére is. Ez oly módon lehetséges, hogy az adózás rendjéről 



szóló 2017. évi CL. törvény (a továbbiakban: Art.) módosítása eredményeként lehetőség nyílt arra, 
hogy a helyi iparűzési adó alanya a Htv. szerinti telephelyét is bejelentse az állami adóhatósághoz. 
A módosítás tehát kiegészíti az állami adóhatóság önkormányzati adóhatóság felé fennálló 
adatszolgáltatási kötelezettségét, mégpedig oly módon, hogy a korábban kizárólag a vállalkozó 
adóalany székhelyének fekvése szerinti önkormányzati adóhatóságnak átadott bejelentkezési, 
változás-bejelentési adatokat az állami adóhatóság az adózó által közölt, Htv. szerinti telephely 
önkormányzati adóhatóságához is köteles eljuttatni. 
Ezen túlmenően – szintén az adminisztrációs terheket csökkentendő – az adóalanyoknak az eljárási 
szabályok módosulása okán lehetősége nyílik arra, hogy az önkormányzati adóhatóságnál helyi 
iparűzési adóügyben eljárni jogosult képviselőjüket is bejelentsék az állami adóhatóságon keresztül az 
iparűzési adókötelezettségükkel érintett önkormányzati adóhatósághoz. Az állami adóhatóság ezt az 
adatot 2020. január 1-jétől szintén továbbítja a székhely és az állami adóhatóságnál bejelentett Htv. 
szerinti telephely önkormányzati adóhatóságához. 
A Htv. módosítása rögzíti továbbá, hogy az állami adóhatóság a hozzá beérkezett adatokat nem 
havonta két alkalommal, hanem naponta köteles továbbítani az illetékes önkormányzati adóhatóság 
részére. 
 
Az állami adóhatóságtól érkező adatokon kívül azonban be kell jelenteni az 
adatszolgáltatásban nem szereplő, más adatot, ha azt jogszabály előírja [Htv. 42/E. § (3) 
bekezdés]. 
Az állami adóhatóság adatszolgáltatása tehát nem vonatkozik  

 a Kata alanyok tételes iparűzési adófizetési választására, illetve annak megszüntetésére 
vonatkozó nyilatkozatra, 

 az állami adóhatósághoz külön be nem jelentett Htv. szerinti telephely önkormányzati 
adóhatósága felé teljesítendő bejelentkezési és változásbejelentési kötelezettségre, 

 az adóévben 180 napot meghaladó ideiglenes iparűzési tevékenység végzése miatti 
bejelentési, változásbejelentési kötelezettségre, 

 az idegenforgalmi adó alanya esetén a szálláshely bejelentésére, 

 az adóelőleg bejelentésére (jogutódlással létrejött új vagy székhelyét más önkormányzat 
területére áthelyező vállalkozás). 

Ezeket továbbra is az önkormányzati adóhatóság felé az adózónak kell elektronikus úton benyújtani. 
 
Az új szabályozások továbbra sem érintik a kivetése adónemek (építményadó) újonnan létrejött 
alanyainak bejelentési kötelezettségét. 
 

Jogszabályi háttér 
 

2018.január 1-jétől 
 

Htv. 42/E. § 
(1) A cégnyilvánosságról, a bírósági cégeljárásról és a végelszámolásról szóló 2006. évi V. törvény 
36. § (4) bekezdése alapján a cégről a cégbíróság útján az állami adóhatósághoz érkezett adatokat az 
állami adóhatóság a cég székhelye szerinti önkormányzati adóhatóság részére elektronikus úton, 
haladéktalanul megküldi, feltéve, hogy az önkormányzat helyi iparűzési adórendelete hatályos.  
(2) Az (1) bekezdés szerinti adatszolgáltatásban szereplő cég:  
a) bejelentkezési kötelezettségét a cég székhelye szerinti önkormányzati adóhatóságnál teljesítettnek 
kell tekinteni,  
b) a Htv. 39/B. § (9) bekezdése szerinti körülményről külön bejelentést tehet.  
(3) Ha a bejelentkezéssel egyidejűleg adóelőleget vagy jogszabály alapján az (1) bekezdés szerinti 
adatszolgáltatásban nem szereplő más adatot kell bejelenteni, akkor e bejelentés megtételére a cég 
székhelye szerinti önkormányzati adóhatóság külön felhívja az adózót.  
 

2019. július 1-jétől 
 

Htv. 42/E. §  
(1) Az állami adó- és vámhatóság minden hónap 15. és utolsó napján elektronikus úton megküldi az 
adózás rendjéről szóló 2017. évi CL. törvény (a továbbiakban: Art.) 1. melléklet 1. pontja szerinti (ide 
nem értve az adózó képviseletére vonatkozó adatokat), az Art. 1. melléklete 17. pontja, 18. pontja, 20- 
21. pontjai alapján az állami adó- és vámhatósághoz - az önkormányzati adóhatósághoz teljesített 



korábbi adatszolgáltatást követően - érkezett adatokat az Art. 1. melléklet 17. pontja szerinti adózó 
székhelye szerinti önkormányzati adóhatóság részére.  
(2) Az (1) bekezdés szerinti adatszolgáltatásban szereplő adózó:  
a) bejelentkezési, változás-bejelentési kötelezettségét a székhelye 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 szerinti önkormányzati adóhatóság külön 
felhívja.  
 

2020. január 1-jétől 
 

Htv. 42/E. §  
(1) Az állami adó- és vámhatóság naponta, elektronikus úton megküldi az 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 (a továbbiakban e § alkalmazásában: telephely szerinti önkormányzati adóhatóság) 
részére, amely telephelyeket az adózó az állami adó- és vámhatósághoz bejelentette.  
(2) Az (1) bekezdés szerinti adatszolgáltatásban szereplő adózó:  
a) bejelentkezési, változásbejelentési 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, változásbejelentéssel 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. 
 

 

 


