
„J” jelű betétlap 

  2016. évben kezdődő adóévről a BALASSAGYARMAT város önkormányzat illetékességi területén folytatott állandó 

jellegű iparűzési tevékenység utáni adókötelezettségről szóló helyi iparűzési adóbevalláshoz 

A közös őstermelői igazolvánnyal rendelkező adóalanyok és családi gazdaság adóalanyok tagjainak 

nyilatkozata 
 

I. Nyilatkozat 

Alulírott II. pont szerinti adóalanyok kijelentjük, hogy közös őstermelői tevékenység keretében, 

családi gazdaságban végzett adóévi állandó jellegű iparűzési adókötelezettségről kizárólag az 

adószámmal rendelkező adóalany, családi gazdálkodó adóalany nyújt be bevallást.   

Oldalszám: _____/_____ 

II. Adóalanyok adatai  

Adószámmal rendelkező, családi gazdálkodó adóalany neve:  

Adószáma:  

 

1. Adóalany neve:  

Adóazonosító jele: 

Aláírása (törvényes képviselőjének aláírása):                   ……………………………………………………………………… 

 

2. Adóalany neve:  

Adóazonosító jele: 

Aláírása (törvényes képviselőjének aláírása): 

 

3. Adóalany neve:  

Adóazonosító jele: 

Aláírása (törvényes képviselőjének aláírása):                   ……………………………………………………………………… 

 

4. Adóalany neve:  

Adóazonosító jele: 

Aláírása (törvényes képviselőjének aláírása):                    ……………………………………………………………………… 
 

4-nél több adóalany esetén egy másik „J” jelű lapot is ki kell tölteni! 
 

 
 
Kelt: ................................ , 20 ......... év  ........................... hó  ...... nap 
 
 P. H. 
  .………………………………… 
               adószámmal rendelkező adóalany 

                        aláírása 

 

 

 



KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ A „J" JELŰ BETÉTLAPHOZ 
  

  

A Htv. 41. §-ának (8) bekezdése értelmében – már a 2016. adóévre vonatkozóan is – a közös őstermelői igazolvánnyal 

rendelkező adóalanyok az adóévi iparűzési adókötelezettségüket úgy is teljesíthetik (tehát nem kötelező!), hogy az 

adószámmal rendelkező őstermelő adóalany a közös őstermelői tevékenységvégzésből származó teljes iparűzési adóalap 

alapulvételével (azaz a többi őstermelőre jutó adóalaprésszel együtt) állapítja meg, vallja be és fizeti meg a közös 

őstermelői tevékenység utáni adót. Az adómegállapítás ezen módjának választásáról a közös őstermelői igazolványban 

feltüntetett többi adóalanynak csak nyilatkozatot kell tennie az adószámmal rendelkező adóalany adóévi adóbevallásában, 

tehát nekik nem kell bevallást benyújtaniuk E szabály vonatkozik a családi gazdaságokra, a családi gazdaság tagjaira is. 

  

Az I. pont tartalmazza a nyilatkozat szövegét, valamint a „J” jelű betétlapok számát, ha azt négynél több adóalanynak kell 

kitölteni. (Ha a közös őstermelői igazolványhoz 4-nél több személy tartozik vagy a családi gazdaság tagjai száma több, 

mint 4, akkor további „J” jelű betétlap kitöltése szükséges.) 

  

A II. pont. első rész Itt kell rögzíteni az adószámmal rendelkező mezőgazdasági őstermelő, családi gazdálkodó adóalany 

nevét, adószámát. Ő az, aki a közös őstermelői tevékenység a családi gazdaságban folytatott tevékenység után bevallja 

az iparűzési adót. 

  

A II. pont többi részeiben kell felsorolni a közös őstermelő igazolványhoz tartozók, illetve a családi gazdasághoz tartozó 

adóalanyok nevét, adóazonosító jelét, és a nyilatkozat hitelesítéshez szükséges aláírásokat. E személyeknek nem kell 

külön-külön iparűzési adóbevallást benyújtaniuk! 

 

A papír alapú bevallási garnitúra ezen betétlapot nem tartalmazza, de letölthető a www.balassagyarmat.hu (Polgármesteri 

HivatalHelyi adók-Balassagyarmat) honlapról. 

 

 

 

 


