
Bevallás iparűzési adónál 

Helyi iparűzési adóbevallás 

Ki veheti igénybe?  

  

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. 

Az adóalanyt azon településeken terheli állandó jellegű iparűzési tevékenység utáni 

adókötelezettség, ahol székhelye illetőleg telephelye található.  

Székhely:  

A cég székhelye a cég bejegyzett irodája. A bejegyzett iroda a cég levelezési címe, az a hely, 

ahol a cég üzleti és hivatalos iratainak átvétele, érkeztetése, őrzése, rendelkezésre tartása, 

valamint ahol a külön jogszabályban meghatározott, a székhellyel összefüggő 

kötelezettségek teljesítése történik. A cégnek a székhelyét cégtáblával kell megjelölnie. A 

cég létesítő okirata úgy is rendelkezhet, hogy a cég székhelye egyben a központi ügyintézés 

(döntéshozatal) helye. Amennyiben a cég székhelye nem azonos a központi ügyintézés 

helyével, a központi ügyintézés helyét a létesítő okiratában és a cégjegyzékben fel kell 

tüntetni. A cégeljárás szempontjából székhelynek minősül a külföldi vállalkozás 

magyarországi fióktelepe, a külföldiek közvetlen kereskedelmi képviselete, valamint az 

európai gazdasági egyesülés telephelye is. 

A cég székhelyeként a cégjegyzékbe annak az ügyvédnek (ügyvédi irodának) a 

székhelye is bejegyezhető, amely - a külön jogszabályban foglaltak szerint - a cég 

megbízásából gondoskodik a cég üzleti és hivatalos iratainak átvételéről, érkeztetéséről, 

megőrzéséről, rendelkezésre tartásáról, valamint a külön jogszabályban meghatározott, a 

székhellyel összefüggő kötelezettségek teljesítéséről, így különösen a cég székhelyéhez és 

a cégiratokhoz kapcsolódó hatósági kényszerintézkedések tűréséről (székhely 

szolgáltatás). 



  

Telephely:  

A cég telephelye a tevékenység gyakorlásának a cég társasági szerződésében, alapító 

okiratában, alapszabályában foglalt olyan tartós, önállósult üzleti (üzemi) letelepedéssel járó 

helye, amely a cég székhelyétől eltérő helyen található. 

Fióktelep: 

A cég fióktelepe olyan telephely, amely más településen - magyar cég külföldön lévő 

fióktelepe esetén más országban - van, mint a cég székhelye. Ez a szabály irányadó a külföldi 

vállalkozás magyarországi fióktelepe, illetve a külföldiek közvetlen kereskedelmi képviselete 

esetében is. 

Közös szabály, hogy a cég székhelye, telephelye és fióktelepe olyan ingatlan lehet, 

amely a cég tulajdonát képezi, vagy amelynek használatára a cég jogosult. 

  

Eljárás tárgya:  

  

Az önkormányzat illetékességi területén végzett állandó, vagy ideiglenes jelleggel végzett 

vállalkozási tevékenység. Az adó alapja a nettó árbevétel, csökkentve az eladott áruk 

beszerzési értékével, a közvetített szolgáltatások értékével és az anyagköltséggel, ideiglenes 

jelleggel végzett tevékenység esetén a tevékenység végzésének naptári napjai. Minden 

megkezdett nap egy napnak számít. 

  

Bevallás, befizetés határideje: 

  

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. 



A magánszemélynek félévenként, két egyenlő részletben kell az adót az adóév március 15-

éig, illetve szeptember 15-éig megfizetnie. 

A vállalkozó adóelőleget félévi részletekben az adóév március 15-éig, illetve szeptember 
15-éig fizet. 

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 dokumentum:  

Kérelem 

Irányadó jogszabályok: 

A helyi adókról szóló 1990. évi C. törvény,  

Az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény 

  

  

Ügyintézés helye: 

Tiszacsege Város Önkormányzata 

4066 Tiszacsege Kossuth utca 5. 

52/588-400 
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