
HELYI IPARŰZÉSI ADÓ 

 

A helyi iparűzési adóban adóköteles az önkormányzat illetékességi területén végzett 

vállalkozási tevékenység.  

 

A vállalkozó iparűzési tevékenységet végez az önkormányzat illetékességi területén, ha ott 

székhellyel, telephellyel rendelkezik, függetlenül attól, hogy tevékenységét részben vagy 

egészben székhelyén, telephelyén kívül folytatja. 

 

Adóköteles iparűzési tevékenység: a vállalkozó e minőségben végzett nyereség-, illetőleg 

jövedelemszerzésre irányuló tevékenysége. 

 

Az adó alanya a vállalkozó. A helyi adókról szóló 1990. évi C. törvény 52. § 26. pontja 

értelmében 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 az éves 

minimálbér 50%-át meghaladja, 

c) a jogi személy, ideértve azt is, ha felszámolás vagy végelszámolás alatt áll, 

d) egyéni cég, egyéb szervezet, ideértve azt is, ha azok felszámolás vagy végelszámolás 

alatt állnak. 

 

Az adókötelezettség az iparűzési tevékenység megkezdésének napjával keletkezik és a 

tevékenység megszüntetésének napjával szűnik meg. 

 

Bejelentési kötelezettség: a tevékenység megkezdését követő 15 napon belül.  

 

Bevallási és adófizetési kötelezettség 

• Adóelőleg fizetés: tárgyév március 15-ig és szeptember 15-ig. 

• Éves bevallás és adókülönbözet rendezése: tárgyévet követő év május 31-ig. 

• Záró bevallás és adókülönbözet rendezése: a megszűnést követő 30 napon belül. 

 

Az adó mértéke: az adó évi mértéke az adóalap 2 %-a. 

 

Az adó alapja általános esetben az iparűzési tevékenység esetén az értékesített termék, illetőleg 

végzett szolgáltatás nettó árbevétele, csökkentve az eladott áruk beszerzési értéke és közvetített 

szolgáltatások értéke együttes összegével, az alvállalkozói teljesítések értékével, az 

anyagköltséggel, továbbá az alapkutatás, alkalmazott kutatás, kísérleti fejlesztés adóévben 

elszámolt közvetlen költségével. 

 

Ha a vállalkozó több önkormányzat illetékességi területén végez iparűzési tevékenységet, akkor 

az adó alapját a vállalkozónak a helyi adókról szóló törvény 3. számú mellékletében 

meghatározottak szerint meg kell osztania. 

 

Mentes az állandó jelleggel végzett iparűzési tevékenység után fizetendő helyi iparűzési adó 

alól az a vállalkozó, akinek a vállalkozási szintű adóalapja nem haladja meg az 1.000.000 Ft-

ot. 

 

A gazdálkodók elektronikus kapcsolattartásra kötelezettek.  



 

2021. január 1-jétől az adóalanyok – főszabály szerint – nem az önkormányzati, hanem 

csak és kizárólag az állami adóhatósághoz kötelesek benyújtani helyi iparűzési 

adóbevallásukat. Az elektronikusan benyújtható adóbevallások a Nemzeti Adó- és Vámhivatal 

(NAV) honlapján ÁNYK formátumban megtalálhatóak.  

Kizárólag az egyéni vállalkozónak nem minősülő magánszemély iparűzési adóalany az 

iparűzési adóbevallási nyomtatványt papíralapon is benyújthatja (tekintve, hogy e minőségében 

nem kötelezhető elektronikus kapcsolattartásara) az önkormányzati adóhatósághoz. 

 

 

KATA adózást választó adózók helyi iparűzési adó kötelezettsége 

 

Az egyéni vállalkozók, az egyéni cégek, a kizárólag magánszemély taggal rendelkező betéti 

társaságok és közkereseti társaságok a kisadózó vállalkozások tételes adójáról és a kisvállalati 

adóról szóló 2012. évi CXLVII. törvényben meghatározott feltételek teljesülése esetén 

választhatják a kisadózó vállalkozások tételes adóját. 

 

A KATA 2013-tól alkalmazható és év közben is be lehet lépni a rendszerébe. A választást 

követő hónap első napjától jön létre az adóalanyiság. 

 

A vállalkozó a KATA-alanyiság kezdő napjától számított 45 napon belül vagy az adóév február 

15-éig jelentheti be, hogy az adóévi iparűzési adót tételes adóalap szerinti módszerrel teljesíti. 

Bejelentését elektronikus úton, az E-Önkormányzat Portálon keresztül nyújthatja be az ASP-

ADO-BEJ „Bejelentkezés, változás-bejelentés iparűzési adóban” iForm típusú űrlapon. 

 

Kizárólag ezen adózói minősége fennállásának időtartamával egyező időtartamra vonatkozóan 

dönthet úgy, hogy a tételes adózási formát választja. Ebben az esetben az adó alapja székhelye 

és telephelye szerinti önkormányzatonként 2,5-2,5 millió Ft. 

 

A kisadóz vállalkozások tételes adóját választó vállalkozók kizárólag bevételi nyilvántartás 

vezetésére kötelezettek és helyi iparűzési adóbevallási kötelezettség nem terheli.  

 

Ha a KATA-alany KATA-fizetési kötelezettsége szünetelt, mert egyéni vállalkozói 

tevékenységét szüneteltette, az adóalany soron kívüli (záró) bevallás benyújtására köteles. A 

bevallás benyújtásának határideje az egyéni vállalkozói tevékenység szüneteltetése kezdő 

napjától számított 30. nap. A bevallásban a tételes nagyságú (2,5 millió forint) iparűzési adóalap 

– az adóév első napjától az egyéni vállalkozói tevékenység szüneteltetése megkezdésének 

napjáig tartó időszak napjai alapján számított – időarányos része utáni adót köteles bevallani. 

Ugyanakkor az egyéni vállalkozói tevékenység szüneteltetésének befejeztével ezen vállalkozót 

az önkormányzati adóhatóság felé „új adózóként” ismét bejelentkezési kötelezettség terheli, s 

a tevékenysége megkezdésétől számított 45 napon belül nyilatkozhat, hogy KATA-alanyként 

az egyszerűsített adóalap-meghatározást kívánja választani. 

 

Ettől eltérően az a KATA hatálya alá tartozó iparűzési adóalany, akinek a KATA-fizetési 

kötelezettsége az egyéni vállalkozói tevékenység szüneteltetésétől eltérő okból szünetel (Kata 

tv. 8. §-a (9) bekezdésének a)-c), valamint e) pontjai), csak az adóévet követő év január 15-ig 

köteles helyi iparűzési adóbevallás benyújtani, mégpedig a KATA-fizetési kötelezettsége 

szünetelésével érintett időszakra eső alaprésszel csökkentett adóalapra jutó iparűzési adó 

összegéről. Ezen adózói kör tehát csak utólag „számol el”, mivel helyi iparűzési adóalanyisága 

folyamatos, a terhére fennálló helyi iparűzési adót meg kell fizetnie. 



 

A helyi iparűzési adót Ászár Község Önkormányzata 62900050-10007620 számú helyi 

iparűzési adó számlájára kell teljesíteni. 

 

Az adóztatás és az adóigazgatási eljárás költségeit az önkormányzat viseli. A bejelentkezéssel, 

változás-bejelentéssel, adóbevallással kapcsolatos eljárás az ügyfél/adózó számára díj, illeték 

és költségmentes. 

 

Az ügyintézési határidő az irat az eljárásra hatáskörrel és illetékességgel rendelkező 

adóhatósághoz történő megérkezését követő napon kezdődik. Ha jogszabály eltérően nem 

rendelkezik, az ügyintézési határidő 30 nap. 

 

Az iparűzési adó önadózáson alapuló adónem, így az iparűzési adó kapcsán döntés, határozat – 

határidőben történt teljesítések esetén – nem készül. Az adózó – a törvényi előírásoknak 

megfelelően – folyószámla levélben értesül az aktuális egyenlegéről. 

 

Kapcsolódó jogszabályok: 

- A helyi adókról szóló 1990. évi C. törvény 

- Ászár Község Önkormányzata Képviselő-testületének 19/2012. (XI.29.) önkormányzati 

rendelete a helyi adókról 

- Az adózás rendjéről szóló 2017. évi CL. törvény 

- Az adóigazgatási rendtartásról szóló 2017. évi CLI. törvény 

- Az adóigazgatási eljárás részletszabályairól szóló 465/2017. (XII.28.) Korm. rendelet 

- Az elektronikus ügyintézés és a bizalmi szolgáltatások általános szabályairól szóló 

2015. évi CCXXII. törvény 

 


