Helyi iparűzési adó
Iparűzési adóval kapcsolatos tudnivalók
Az Nagyecsed illetékességi területén gazdasági tevékenységet végző vállalkozások,
akiknek/amelyeknek Nagyecsed székhelyük, telephelyük van, adóbevallás benyújtására
kötelezettek.
Az adó alanya: az iparűzési adó alanyának minősül a gazdasági tevékenységet saját nevében
és kockázatára haszonszerzés céljából, üzletszerűen végző
1.

a személyi jövedelemadóról szóló törvényben meghatározott egyéni vállalkozó;

2. a személyi jövedelemadóról szóló törvényben meghatározott mezőgazdasági őstermelő,
feltéve, hogy őstermelői tevékenységéből származó bevétele az adóévben a 600.000,-Ft-ot
meghaladja;
3.

a jogi személy, ideértve azt is ha az felszámolás vagy végelszámolás alatt áll;

4. egyéni cég, egyéb szervezet, ideértve azt is, ha azok felszámolás vagy végelszámolás alatt
állnak;
Az adóalanyt azon településeken terheli állandó jellegű iparűzési tevékenység utáni
adókötelezettség, így bevallás-benyújtási kötelezettség, ahol székhelye, illetőleg telephelye
található. Amennyiben az adóalany székhelyén kívül telephellyel is rendelkezik, akkor az adó
alapját – a tevékenység sajátosságaira leginkább jellemzően – az adóalanynak a helyi adókról
szóló 1990. évi C. törvény (Htv.) mellékletében meghatározott módon meg kell osztania.
Székhelynek tekintendő a Htv. 52.§. 41. pontjában meghatározott helyek, azaz belföldi
szervezet esetében az alapszabályában (alapító okiratában), a cégbejegyzésben (bírósági
nyilvántartásban), az egyéni vállalkozó esetében az egyéni vállalkozók nyilvántartásában
ekként feltüntetett hely, a magánszemélyek esetében az állandó lakóhely. A külföldi székhelyű
vállalkozás magyarországi fióktelepe vonatkozásában a székhely alatt a cégbejegyzésben a
fióktelep helyeként megjelölt helyet, a bizalmi vagyonkezelésbe adott vagyon esetében a
bizalmi vagyonkezelő székhelyét, lakóhelyét kell érteni;

Telephelynek minősül Htv. 52.§. 31. pontjában meghatározott helyek, azaz
a) az adóalany olyan állandó üzleti létesítménye - függetlenül a használat jogcímétől -, ahol
részben vagy egészben iparűzési tevékenységet folytat, azzal, hogy a telephely kifejezés
magában foglalja különösen a gyárat, az üzemet, a műhelyt, a raktárt, a bányát, a kőolaj-vagy
földgázkutat, a vízkutat, a szélerőművet (szélkereket), az irodát, a fiókot, a képviseletet, a
termőföldet, a hasznosított (bérbe vagy lízingbe adott) ingatlant, az ellenszolgáltatás fejében
igénybe vehető közutat, vasúti pályát;
b) azon távközlési tevékenységet végző vállalkozó esetén, amelynek
ba) az adóévben a számviteli törvény szerinti nettó árbevétele legalább 75%-ban vezeték
nélküli távközlési tevékenységből [TEÁOR'08 61.2] származik (vezeték nélküli távközlési
tevékenységet végző vállalkozó)
baa) az a) pont szerinti telephely és
bab) azon önkormányzat illetékességi területe, ahol az adóév első napján utólag fizetett díjú
vezeték nélküli távközlési szolgáltatást igénybe vevő előfizetőjének (vezeték nélküli
távközlési szolgáltatást igénybe vevő előfizető) számlázási címe található,
bb) az adóévben a számviteli törvény szerinti nettó árbevételének kevesebb, mint 75%-a
származik vezeték nélküli távközlési tevékenységből [TEÁOR'08 61.2] (vezetékes távközlési
tevékenységet végző vállalkozó), azon önkormányzat illetékességi területe, ahol az adóév első
napján előfizetőjének távközlési szolgáltatást nyújt (vezetékes távközlési szolgáltatást igénybe
vevő előfizető), valamint - ha a vállalkozó vezeték nélküli távközlési tevékenységet is végez azon önkormányzat illetékességi területe, ahol a vezeték nélküli távközlési szolgáltatást
igénybe vevő előfizetőjének adóév első napján a számlázási címe található,
c) a villamos energiáról szóló törvény szerinti egyetemes szolgáltató, villamosenergiakereskedő és villamos energia elosztó hálózati engedélyes, továbbá a földgázellátásról szóló
törvény szerinti egyetemes szolgáltató, földgázkereskedő és földgázelosztói engedélyes esetén
azon önkormányzat illetékességi területe, ahol villamos energia vagy földgáz értékesítése,
illetve a villamos energia vagy földgáz elosztása a végső fogyasztó, a végső felhasználó (a
továbbiakban együttesen: a végső fogyasztó) részére történik, feltéve, hogy a villamosenergiakereskedő, a földgázkereskedő, a villamos energia egyetemes szolgáltató, a földgáz
egyetemes szolgáltató, illetve a villamosenergia elosztó hálózati engedélyes, a földgázelosztói
engedélyes adóévet megelőző adóévi számviteli törvény szerinti nettó árbevételének legalább
75%-a közvetlenül a végső fogyasztónak történő értékesítésből, illetve a végső fogyasztó
számára történő elosztásból származik;
d) a bizalmi vagyonkezelésbe adott vagyon esetén a kezelt vagyonba tartozó hasznosított
ingatlan;

Ideiglenes jellegű az iparűzési tevékenység, ha az önkormányzat illetékességi területén az ott
székhellyel, telephellyel nem rendelkező vállalkozó tevékenységet folytat. Az
adókötelezettség az iparűzési tevékenység megkezdésének napjával keletkezik és a
tevékenység megszűnésének napjával szűnik meg. Az ideiglenes jelleggel végzett iparűzési
tevékenység esetén a tevékenység végzésének időtartama az irányadó.

Állandó jelleggel végzett iparűzési tevékenység esetén az adó alapja – ÁFA mentes nettó
árbevétel, csökkentve az eladott áruk beszerzési értékével, a közvetített szolgáltatások
értékével, valamint az anyagköltséggel, továbbá az alapkutatás, alkalmazott kutatás, kísérleti
fejlesztés adóévben elszámolt közvetlen költségével. Mentes az adóalapnak az a része, amely
a külföldön létesített telephelyen végzett tevékenységből származik. Ha vállalkozó több
önkormányzat illetékességi területén végez állandó jellegű iparűzési tevékenységet, akkor az
adó alapját – a tevékenység sajátosságaira leginkább jellemzően – a vállalkozónak kell
megosztania.
Törvényben meghatározott esetekben mód van az állandó jellegű iparűzési tevékenység
adóalapjának egyszerűsített módon történő meghatározására. A személyi jövedelemadóról
szóló törvény szerint, az adóévben átalányadózó magánszemély (egyéni vállalkozó,
mezőgazdasági kistermelő) vállalkozó esetében az adó alapja a személyi jövedelemadóról
szóló törvény szerinti átalányban megállapított jövedelem 20%-kal növelt összege, azzal,
hogy az adó alapja nem lehet több, mint a személyi jövedelemadóról szóló törvény szerinti – e
tevékenységből
származó
–
bevételének
80
százaléka.
A személyi jövedelemadóról szóló törvényben meghatározott egyéni vállalkozó,
mezőgazdasági őstermelő – feltéve, hogy őstermelői tevékenységéből származó bevétele az
adóévben a 600.000,-forintot meghaladja -, a jogi személy, egyéni cég, egyéb szervezet
esetében – ideértve azt is, ha az felszámolás vagy végelszámolás alatt áll – ha az adóévet
megelőző adóévben – 12 hónapnál rövidebb adóévet megelőző adóév esetén napi
arányosítással számítva időarányosan nem haladta meg a8 millió forintot, illetve a
tevékenységét adóévben kezdő vállalkozó esetén az adóévben – időarányosan – a 8 millió
forintot várhatóan nem haladja meg, akkor az adó alapja a nettó árbevételének 80 százaléka.
Az egyszerűsített adóalap-megállapításról szóló bejelentést meg kell tenni az adóhatóságnál
legkésőbb
az
adóévről
szóló
bevallás
benyújtására
előírt
határidőig.
Foglalkoztatás növeléséhez kapcsolódó adó-alapmentességet érvényesíthetnek 2005. évtől. A
vállalkozók egy fővel több foglalkoztatott után egymillió forinttal csökkenthetik helyi adó
alapjukat, kivéve azt a létszámbővítést, amely a Munkaerőpiac Alapból folyósított támogatás
igénybevételével
jött
létre.
Amennyiben a megelőző adóévben a foglalkoztatás növeléséhez kapcsolódó adóalap
mentességet érvényesített, és az adóévben az átlagos statisztikai állományi létszáma az előző
adóév átlagos statisztikai állományi létszámához képest 5 %-ot meghaladó mértékben
csökkent, akkor az adóévet megelőző adóévre igénybe vett adóalap mentesség összegével a
Htv.
39.
§-ának
(1)
bekezdése
szerinti
adóalapot
meg
kell
növelni.
Az adó mértéke:
Állandó jellegű iparűzési tevékenység esetén az adóalap 2%-a,
Ideiglenes jellegű tevékenység esetében naptári naponként 5000.-Ft.

Teendők az önkormányzati adóhatóság (jegyző) felé
• Bejelentkezési kötelezettség teljesítése a tevékenység megkezdésétől számított 15 napon
belül.
• Bevallási kötelezettség teljesítése az adóévet követő év május 31-ig, az esetleges
adókülönbözetet ezzel egyidejűleg megfizetni.
• Adóelőleg fizetési kötelezettség teljesítése - amelyet az adózó önadózás útján teljesít -az
adóév március 15-ig, illetve szeptember 15-ig.
• Adóelőleg kiegészítési kötelezettség teljesítése: a társasági adóelőlegnek az adóévi várható
fizetendő adó összegére történő kiegészítésre kötelezett adózónak az iparűzési adóelőleget a
várható éves fizetendő adó összegére az adóév december 20. napjáig kell kiegészítenie és
ezzel egyidejűleg erről a rendszeresített nyomtatványon bevallást is be kell nyújtani.
A helyi iparűzési adóval kapcsolatos eljárás illetékmentes.

