
Bejelentés helyi iparűzési adó összegéről 
 
Ki veheti igénybe? 
Az adó alanya a vállalkozó. 
Adóköteles az: iparűzési tevékenység: az önkormányzat illetékességi területén állandó vagy 
ideiglenes jelleggel végzett vállalkozási tevékenység. 
Adóköteles iparűzési tevékenység: a vállalkozó e minőségben végzett nyereség-, illetőleg 
jövedelemszerzésre irányuló tevékenysége. 
 
Eljárás tárgya: 
Adóköteles az önkormányzat illetékességi területén állandó vagy ideiglenes jelleggel végzett 
vállalkozási tevékenység (a továbbiakban: 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 jellegűnek pedig akkor minősül 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 előző pontba nem sorolható - tevékenységet végez, ha annak folytatásából 
közvetlenül bevételre tesz szert, feltéve, hogy egyetlen önkormányzat illetékességi területén 
sem rendelkezik székhellyel, telephellyel. 
Fontos tudni, hogy a vállalkozónak állandó jellegű iparűzési tevékenységet végzőként kell 
bejelentkeznie és az ideiglenes jellegű tevékenység utáni adót nem kell megfizetnie, 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. Amennyiben a vállalkozó az 
önkormányzat illetékességi területén folytatott ideiglenes jellegű iparűzési tevékenysége 
után az adóévre már fizetett adót, akkor azt  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 adó mértéke 
  
Állandó jelleggel végzett iparűzési tevékenység esetén az adó évi mértékének felső határa 
a) 1998. évben az adóalap 1,4%-a, 
b) 1999. évben az adóalap 1,7%-a, 
c) 2000. évtől az adóalap 2%-a. 
Ideiglenes jelleggel végzett iparűzési tevékenység esetén az adó mértéke naptári naponként 
legfeljebb 5000 forint. 



A székhely, illetőleg a telephely szerinti önkormányzathoz az adóévre fizetendő adóból, 
legfeljebb azonban annak összegéig terjedően - a törvényben meghatározott módon - 
levonható az ideiglenes jellegű tevékenység után az adóévben megfizetett adó. 
Az ideiglenes tevékenység után megfizetett adó a székhely, illetve telephely(ek) szerinti 
önkormányzatokhoz fizetendő adóból a vállalkozás szintjén képződő teljes törvényi adóalap 
és az egyes [székhely, illetve telephely(ek) szerinti] önkormányzatokhoz kimutatott törvényi 
adóalapok arányában vonható le. 
A helyi iparűzési adóról az adóévet követő év május 31-éig kell bevallást tenni. Az adózónak 
a helyi iparűzési adóelőlegkiegészítés összegéről az önkormányzati adóhatóság által 
rendszeresített nyomtatványon a tárgyév utolsó hónapjának 20. napjáig kell bevallást tennie. 
Az ideiglenes jelleggel végzett iparűzési tevékenység után fizetendő iparűzési adóról - a 
megfizetés határidejével egyezően - a tevékenység befejezésének napját követő hónap 15. 
napjáig kell bevallást tenni. 
Az önkormányzat által nyújtható adómentesség, adókedvezmény 
  
Az önkormányzat rendeleti úton jogosult adómentességet, adókedvezményt megállapítani a 
vállalkozó számára, amely csak azt a vállalkozót illetheti meg, akinek/amelynek a vállalkozási 
szintű adóalapja nem haladja meg a 2,5 millió Ft-ot. Az önkormányzat az adómentességre, 
adókedvezményre való jogosultság szempontjából 2,5 millió Ft-nál alacsonyabb 
adóalapösszeget is meghatározhat. 
  
Szükséges dokumentumok: kérelem 
Irányadó jogszabályok:  
-         az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény,  
-         a helyi adókról szóló 1990. évi C. törvény 
Ügyintézési határidő: 30 nap 
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