HELYI IPARŰZÉSI ADÓ
Vonatkozó főbb jogszabályok:
•
1990. évi C. törvény a helyi adókról (Htv.)
•
2017. évi CL. törvény az adózás rendjéről
•
2017. évi CLI. törvény az adóigazgatási rendtartásról
•
2017. évi CLIII. törvény az adóhatóság által foganatosítandó végrehajtási eljárásokról
•
35/2008. (XII.31.) PM rendelet az önkormányzati adóhatóságok által rendszeresíthető
bevallási, bejelentési nyomtatványok tartalmáról
•
465/2017. (XII. 28.) Korm. rendelet az adóigazgatási eljárás részletszabályairól
•
2006. évi V. törvény a cégnyilvánosságról, a bírósági cégeljárásról, és a
végelszámolásról
•
2013.
évi
V.
törvény
a
polgári
törvénykönyvről
•
2015. évi CCXXII. törvény az elektronikus ügyintézés és a bizalmi szolgáltatások
általános szabályairól
•
ÚJFEHÉRTÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
27/2015 (X.29.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE a helyi iparűzési adóról (Ör.)
Hatáskör címzettje: önkormányzat jegyzője
Ügyfélfogadás helye:
Polgármesteri Hivatal
Újfehértó, Szent István u. 10.
Ügyfélfogadás ideje:
Hétfő:
8 – 13-ig
Kedd:
8 – 12-ig
Szerda
8 – 17-ig
Csütörtök: nincs ügyfélfogadás
Péntek:
8 – 12-ig

Az adókötelezettség, az adó alanya
Adóköteles az önkormányzat illetékességi területén állandó vagy ideiglenes jelleggel végzett
vállalkozási tevékenység (a továbbiakban: iparűzési tevékenység).
Az adó alanya a vállalkozó, továbbá a Polgári Törvénykönyvről szóló törvény szerinti bizalmi
vagyonkezelési szerződés alapján kezelt vagyon.
Adóköteles iparűzési tevékenység: a vállalkozó e minőségben végzett nyereség-, illetőleg
jövedelemszerzésre irányuló tevékenysége.
vállalkozó: a gazdasági tevékenységet saját nevében és kockázatára haszonszerzés céljából,
üzletszerűen végző
a) a személyi jövedelemadóról szóló törvényben meghatározott egyéni vállalkozó,

b) a személyi jövedelemadóról szóló törvényben meghatározott mezőgazdasági őstermelő,
feltéve, hogy őstermelői tevékenységéből származó bevétele az adóévben a 600 000 forintot
meghaladja,
c) a jogi személy, ideértve azt is, ha az felszámolás vagy végelszámolás alatt áll,
d) egyéni cég, egyéb szervezet, ideértve azt is, ha azok felszámolás vagy végelszámolás
alatt állnak.

Az állandó és ideiglenes jelleggel végzett iparűzési tevékenység
A vállalkozó állandó jellegű iparűzési tevékenységet végez az önkormányzat illetékességi
területén, ha ott székhellyel, telephellyel rendelkezik, függetlenül attól, hogy tevékenységét
részben vagy egészben székhelyén (telephelyén) kívül folytatja.
Ideiglenes jellegű az iparűzési tevékenység, ha az önkormányzat illetékességi területén az ott
székhellyel, telephellyel nem rendelkező vállalkozó
a) építőipari tevékenységet folytat, illetőleg természeti erőforrást tár fel vagy kutat, feltéve,
hogy a folyamatosan vagy megszakításokkal végzett tevékenység időtartama adóéven belül a
30 napot meghaladja, de nem éri el a 181 napot,
b) bármely - az a) pontba nem sorolható - tevékenységet végez, ha annak folytatásából
közvetlenül bevételre tesz szert, feltéve, hogy egyetlen önkormányzat illetékességi területén
sem rendelkezik székhellyel, telephellyel.
Ha az építőipari tevékenység folytatásának, illetőleg a természeti erőforrás feltárásának,
kutatásának időtartama az önkormányzat illetékességi területén a 180 napot meghaladta vagy
előreláthatóan meghaladja, akkor e tevékenységek végzésének helye a tevékenység-végzés
megkezdésének napjától telephelynek minősül, a vállalkozónak állandó jellegű iparűzési
tevékenységet végzőként kell bejelentkeznie és az ideiglenes jellegű tevékenység utáni adót
nem kell megfizetnie. Amennyiben a vállalkozó az önkormányzat illetékességi területén
folytatott ideiglenes jellegű iparűzési tevékenysége után az adóévre már fizetett adót, akkor
azt - eltérően a Htv. 40/A. § (1) bekezdés a) pontjában és a Htv. 40/A. § (2) bekezdésben
foglaltaktól - az adott önkormányzat illetékességi területén végzett adóévi állandó jellegű
iparűzési tevékenység utáni adóból vonhatja le. Amennyiben a vállalkozó előzetes
bejelentésétől eltérően a tevékenység-végzés napjai alapján a vállalkozónak az önkormányzat
illetékességi területén ideiglenes jellegű iparűzési tevékenység utáni adókötelezettsége áll
fenn, akkor arról legkésőbb az adóévet követő év január 15. napjáig köteles bevallást
benyújtani, s a bevallás benyújtásával egyidejűleg az adót az ideiglenes tevékenység után
egyébként fizetendő adó eredeti esedékességétől számított késedelmi pótlékkal növelten
megfizetni.
Az adókötelezettség keletkezése és megszűnése
Az adókötelezettség az iparűzési tevékenység megkezdésének napjával keletkezik és a
tevékenység megszüntetésének napjával szűnik meg.
Ideiglenes jellegű iparűzési tevékenység (építőipari tevékenység folytatása, illetőleg
természeti erőforrás feltárása vagy kutatása) (Htv. 37. § (2) bekezdés a) pontja szerinti

tevékenység-végzés) esetén az adókötelezettség időtartama a tevékenység megkezdésének
napjától a felek közti szerződés alapján a megrendelő teljesítés-elfogadásának napjáig terjedő
időszak valamennyi naptári napja.
Az adóelőleg megállapítása, az adó bevallása és az adó megfizetése
A vállalkozó a helyi iparűzési adóban az előlegfizetési időszakra - az egyes esedékességi
időpontokra eső összeg feltüntetésével önkormányzatonként - adóelőleget köteles az
alábbiakban meghatározott esetekben a bejelentkezéssel egyidejűleg az adóhatóság által
rendszeresített nyomtatványon bejelenteni, illetve minden más esetben a bevallás-benyújtással
egyidejűleg bevallani. A benyújtott - adóelőleget tartalmazó - bejelentkezési nyomtatvány
végrehajtható okiratnak minősül.
Az előlegfizetési időszak a bevallás-benyújtás esedékességét követő második naptári hónap
első napjával kezdődő 12 hónapos időszak.
Az adóköteles tevékenységét az önkormányzat illetékességi területén az adóév közben kezdő,
valamint az átalakulással, egyesüléssel, szétválással létrejött vállalkozó esetén, továbbá ha az
önkormányzat az adót első alkalommal vagy év közben vezeti be, az előlegfizetési időszak az
adókötelezettség, átalakulás, egyesülés, szétválás, adóbevezetés kezdő napjától az azt követő
adóév első félévének utolsó napjáig terjedő időtartam.

Nem kell adóelőleget bejelenteni, bevallani:
a) az előtársaságnak,
b) az adóköteles tevékenységet jogelőd nélkül kezdő vállalkozónak az első adóelőlegfizetési időszakra,
c) az adóalanyként megszűnő vállalkozónak, továbbá
d) arra az előlegfizetési időpontra, amelyre a vállalkozó már vallott be adóelőleget.
Az adóelőleg-részletek összege:
a) ha az adóévet megelőző adóév időtartama 12 hónapnál nem rövidebb, akkor az
előlegfizetési időszakra fizetendő adóelőleg első részletének összege az adóévet megelőző
adóév adójának és az adóév harmadik hónapjának 15. napjára már bevallott, bejelentett
adóelőleg-részlet pozitív különbözete, az előlegfizetési időszakra fizetendő adóelőleg második
részletének az összege az adóévet megelőző adóév adójának fele,
b) ha az adóévet megelőző adóév 12 hónapnál rövidebb, akkor az előlegfizetési időszakra
fizetendő adóelőleg első részletének az összege az adóévet megelőző adóév adójából az
adóévet megelőző adóév naptári napjai alapján 12 hónapos időszakra számított összeg és az
adóév harmadik hónapjának 15. napjára már bevallott, bejelentett adóelőleg-részlet pozitív
különbözete, az előlegfizetési időszakra fizetendő adóelőleg második részletének összege az
adóévet megelőző adóév adójából az adóévet megelőző adóév naptári napjai alapján 12
hónapos időszakra számított összeg fele.

Az adóelőleg-részletek összege a vállalkozó által az adókötelezettsége keletkezésének
adóévére várható adó figyelembevételével az előlegfizetési időszakra időarányosan
megállapított - az ezen időszak alatt esedékes egyes adóelőleg-fizetési időpontokra egyenlő
arányban megosztott - bejelentett összeg.
Ha jogszabályi változás miatt az adó alapja vagy mértéke az adóévre módosul, továbbá ha a
vállalkozó az adóévet megelőző évben e törvény vagy az önkormányzat rendelete alapján
adómentességet vagy adókedvezményt vett igénybe, de az adóévben az adómentesség vagy az
adókedvezmény nem vagy nem teljes mértékben illeti meg, akkor az előleg összegét az
adóalap, az adómérték, a kedvezmény mértékének változása, illetőleg a mentesség,
kedvezmény megszűnése figyelembevételével kell bevallani.
A közös őstermelői igazolvánnyal rendelkező adóalanyok az adóévi iparűzési
adókötelezettségüket úgy is teljesíthetik, hogy az adószámmal rendelkező adóalany a közös
őstermelői tevékenységvégzésből származó teljes iparűzési adóalap alapulvételével állapítja
meg, vallja be és fizeti meg az adót. Az adómegállapítás ezen módjának választásáról a közös
őstermelői igazolványban feltüntetett valamennyi adóalany az adószámmal rendelkező
adóalany adóévi adóbevallásában nyilatkozik. A családi gazdálkodó a családi gazdaság
tekintetében az adóévi iparűzési adókötelezettséget a közös őstermelői igazolvánnyal
rendelkező adóalanyokra irányadó szabályozás szerint is teljesítheti.
Az adóalany a jövőben esedékessé váló adójára tekintettel előrehozott adót fizethet.
Az előrehozott adóról annak megfizetésével egyidejűleg bevallást kell benyújtani.
A bevallásban az adóalany megjelölheti, hogy az adóhatóság az előrehozott adóját melyik
jövőben esedékessé váló adófizetési kötelezettségébe számítsa be. Ilyen rendelkezés
hiányában az előrehozott adót - vagy, ha az adóalany rendelkezésében megjelölt adó kisebb,
mint az előrehozott adó összege, akkor az előrehozott adó még be nem számított összegét - az
adóhatóságnál nyilvántartott adófizetési kötelezettség összegébe, az esedékesség sorrendjében
kell beszámítani, legfeljebb az adófizetési kötelezettség erejéig.
A bevallás önellenőrzéssel nem helyesbíthető.

A helyi iparűzési adóbevallást magyar nyelven, forintban kell elkészíteni. A beszámolót,
könyvvezetést konvertibilis devizában készítő adózó a helyi iparűzési adóbevallás adatait a
Magyar Nemzeti Bank hivatalos - az adóév utolsó napján érvényes - devizaárfolyamának
alapulvételével számítja át forintra. Olyan külföldi pénznem esetében, amelynek nincs a
Magyar Nemzeti Bank által jegyzett árfolyama, a Magyar Nemzeti Bank által az adóév utolsó
napjára vonatkozóan közzétett, euróban megadott árfolyamot kell a forintra történő
átszámításkor figyelembe venni. Ugyanígy kell eljárni minden más esetben, ha az
átszámításra a számvitelről szóló törvény rendelkezése nem vonatkozik.

Az adóbevallás-benyújtás, bejelentkezés, változás-bejelentés szabályai
A helyi iparűzési adóalany az adóbevallását, az adóbevallása kijavítását, annak
önellenőrzéssel való helyesbítését a PM rendelet adóévre vonatkozó melléklete szerinti
bevallási nyomtatványon, elektronikus úton is teljesítheti az önkormányzati adóhatóság
részére.
Az adózó a bejelentkezési, változás-bejelentési kötelezettségét a helyi iparűzési adóban, az
idegenforgalmi adóban a PM rendelet szerinti, a bejelentkezésről, változás-bejelentésről szóló
nyomtatványon is teljesítheti.
Az adózó a nyomtatványon feltünteti
a) annak az önkormányzatnak az elnevezését, amelynek adóhatóságához bevallási,
adatbejelentési, bejelentkezési, változás-bejelentési kötelezettségét teljesíti, továbbá
b) a helyi iparűzési adóról szóló bevallási nyomtatványon azt az adóévet, amelyre a
bevallás vonatkozik és az önkormányzat rendeletében meghatározott, az adott adóévre
vonatkozó adómértéket.
Az adózó az állandó jellegű helyi iparűzési adóról szóló adóbevallási kötelezettségét ideértve az adóbevallás kijavítását és az önellenőrzéssel való helyesbítést - és az adóelőlegkiegészítés összegéről szóló bevallási kötelezettségét a PM rendelet szerinti bevallási
nyomtatványon az állami adóhatósághoz elektronikus úton, az állami adóhatóság hatáskörébe
tartozó adókról szóló bevallások benyújtására vonatkozó rendelkezések értelemszerű
alkalmazásával, az általános nyomtatványkitöltő program használatával is teljesítheti.
Az állami adóhatóság a hozzá beérkezett adóbevallást - az adóbevallásbenyújtásra kötelezett
azonosítását követően, tartalmi vizsgálat nélkül, a befogadó nyugta kiadása mellett - az
adóalany által a bevallási nyomtatványon megjelölt székhely, telephely(ek) szerinti
önkormányzati adóhatóság részére haladéktalanul, elektronikus úton megküldi.
Az állami adóhatósághoz határidőben
adóhatóságnál teljesítettnek kell tekinteni.

benyújtott

adóbevallást

az

önkormányzati

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.
Az 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.

Ha a bejelentkezéssel egyidejűleg adóelőleget vagy jogszabály alapján az adatszolgáltatásban
nem szereplő más adatot kell bejelenteni, akkor e bejelentés megtételére a cég székhelye
szerinti önkormányzati adóhatóság külön felhívja az adózót.
A naptári évtől eltérő üzleti évet választó vállalkozó a helyi iparűzési adóban az
adómegállapítási, bevallási, adófizetési kötelezettségét az üzleti év első napján hatályos
szabályok szerint teljesíti.

Tájékoztató az újonnan alakuló cégek bejelentkezési kötelezettségével kapcsolatban:
A Htv. 42/E. §-a értelmében a cégnyilvánosságról, a bírósági cégeljárásról és a
végelszámolásról szóló 2006. évi V. törvény (Ctv.) 36. § (4) bekezdése alapján a cégről
(minden jogalanyról, amely a Ctv. alapján cégnek minősül) 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.
A jogszabály értelmében kizárólag a Ctv. alapján cégnek minősülő, a cégbíróság által 2018.
január 1-ét követően bejegyzett jogalanyok mentesülnek a bejelentkezési kötelezettség alól, a
cég székhelye szerinti önkormányzati adóhatóság előtt.
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.

Amennyiben a cégnek valamely - az önkormányzati adóhatóság felé bejelentési kötelezettség
alá eső - adata megváltozik, a cég változás-bejelentési kötelezettsége minden esetben fennáll.
Amennyiben a bejelentkezéssel egyidejűleg adóelőleget vagy jogszabály alapján az
adatszolgáltatásban nem szereplő más adatot kell bejelenteni, akkor e bejelentés megtételére a
cég székhelye szerinti önkormányzati adóhatóság külön felhívja az adózót.

Amennyiben adózó a kisadózó vállalkozások tételes adója (KATA) hatálya alá tartozik, és az
iparűzési adó vonatkozásában a Htv. 39/B. § (3) bekezdése szerinti egyszerűsített adóalap
megállapítási módot választja, akkor erről az önkormányzati adóhatóság felé - 45 napon belül
- külön bejelentést kell tennie.

Teendők az önkormányzati adóhatóság 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.

Az Újfehértó illetékességi területén gazdasági tevékenységet végző vállalkozások,
akiknek/amelyeknek Újfehértón székhelyük, telephelyük van, adóbevallás benyújtására
kötelezettek.

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 Htv. mellékletében
meghatározott módon meg kell osztania.
Székhelynek tekintendő a Htv. 52.§. 41. pontjában meghatározott helyek
székhely: 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.
Htv. 52.§. 31. pontjában meghatározott helyek.

telephely:
a) az adóalany olyan állandó üzleti létesítménye (ingatlana) - 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), napelemerőművet, 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;

Az adó mértékét az Ör. 2. §-a szabályozza. Állandó jellegű iparűzési tevékenység esetén a
helyi adókról szóló törvény szerinti adóalap 2%-a, ideiglenes jellegű tevékenység esetében
naptári naponként 5000.-Ft.
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