Helyi iparűzési adó
Az eljárás jogi alapja:





A helyi adókról szóló 1990. évi C. tv.
Az adózás rendjéről szóló többször módosított 2003. évi XCII tv.
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Móricgát
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Az adó alanya
Az adó alanya a vállalkozó.
Vállalkozónak 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 forintot meghaladja;
3. a jogi személy, ideértve azt is, ha az felszámolás vagy végelszámolás alatt áll;
4. egyéb szervezet, egyéni cég, ideértve azt is, ha az felszámolás vagy végelszámolás
alatt áll.
Az adókötelezettség
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
1. 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. Ha a tevékenység
folytatásának időtartama a 180 napot meghaladja, akkor a tevékenység végzésének
helye telephelynek minősül;
2. bármely - az előzőek közé nem sorolható - tevékenysége, ha annak folytatásából
közvetlenül bevételre tesz szert, feltéve, ha egyetlen önkormányzat illetékességi
területén sem rendelkezik székhellyel, telephellyel.
Az adó alapja
Állandó jelleggel végzett iparűzési tevékenység esetén az adó alapja a nettó árbevétel,
csökkentve az eladott áruk beszerzési értékével, a közvetített szolgáltatások értékével, az

alvállalkozói teljesítések értékével, az anyagköltséggel, továbbá az alapkutatás, alkalmazott
kutatás, kísérleti fejlesztés adóévben elszámolt közvetlen költségével. Ha a vállalkozó több
önkormányzat illetékességi területén vagy külföldön végez állandó jellegű iparűzési
tevékenységet, akkor az adó alapját - a tevékenység sajátosságaira leginkább jellemzően - a
vállalkozónak kell a 3. számú mellékletben meghatározottak szerint megosztania.
Ideiglenes jelleggel végzett iparűzési tevékenység esetében az adót a tevékenység végzésének
naptári napjai alapján kell megállapítani. Az adókötelezettség az iparűzési tevékenység
megkezdésének napjával keletkezik és a tevékenység megszüntetésének napjával szűnik meg.
Minden megkezdett nap egy napnak számít.
Építőipari tevékenység esetén a tevékenység-végzés kezdete az építési naplóba való első
bejegyzés napja vagy - építési napló híján - a tevékenység tényleges megkezdése. A
tevékenység befejezése pedig nyilvánvalóan az elvállalt és szerződés szerint teljesített munka
megrendelőnek való átadásának a napja.
Az adó mértéke
Jászszentlászló Község
Állandó jelleggel végzett iparűzési tevékenység esetén az adó évi mértéke az adóalap 1,8%-a.
Ideiglenes jelleggel végzett iparűzési tevékenység esetén az adó mértéke naptári naponként
legfeljebb 3000 Ft.
Móricgát Község
Állandó jelleggel végzett iparűzési tevékenység esetén az adó évi mértéke az adóalap 1,4%-a.
Ideiglenes jelleggel végzett iparűzési tevékenység esetén az adó mértéke naptári naponként
legfeljebb 1000 Ft.
Bejelentési kötelezettség:
Az adózó a helyi iparűzési adókötelezettsége keletkezését, illetve megszűnését - a helyi
iparűzési adó bevételre jogosult települési önkormányzat megjelölésével - az adókötelezettség
bekövetkeztétől (a tevékenység megkezdésétől), illetve megszűnésétől számított 15 napon
belül bejelenti az önkormányzati adóhatóságnak.
Bevallási kötelezettség:
az adóévről szóló bevallást az önkormányzati adóhatósághoz kell benyújtani a tárgyévet
követő év május 31-ig.
Adófizetési kötelezettség:



adott év I. félévi iparűzési adóelőlegét március 15-ig, a II. félévi adóelőleget
szeptember 15-ig kell teljesíteni az önkormányzati adóhatósághoz .
az adóévről szóló bevallás benyújtásával együtt az adóbevallás alapján még fennálló
adókötelezettség megfizetése május 31-ig




az előleg-kiegészítés (feltöltés) megfizetésének határideje december 20.
az ideiglenes (alkalmi) jelleggel végzett tevékenység utáni iparűzési adót legkésőbb a
tevékenység befejezése napján kell megfizetni a Helyi Iparűzési Adó beszedési
számlára.

Helyi Iparűzési Adó beszedési számla Jászszentlászló: 51700014-10011726
Helyi Iparűzési Adó beszedési számla Móricgát : 51700014-11046855
Önellenőrzés
Az adózó önadózás esetén jogosult az önellenőrzésre (az önadózás keretében megállapított
kötelezettség (elévülési időn belüli) önellenőrzéssel történő helyesbítése), ha a törvény
másként
nem
rendelkezik.
Az önellenőrzés az adóalap, a feltárt adó, és - ha törvény előírja - az önellenőrzési pótlék
megállapítása, a helyesbített adóalap, a helyesbített adó, valamint a pótlék bevallása és
egyidejű
megfizetése,
illetőleg
az
adó
igénylése.
Ha az adózó az adóhatóság ellenőrzésének megkezdését megelőzően feltárja, hogy az
adóalapját, az adót nem a jogszabálynak megfelelően állapította meg, vagy bevallása
számítási hiba vagy más elírás miatt az adó alapja, összege tekintetében hibás, bevallását
önellenőrzéssel módosíthatja, a bevallást korrigáló önellenőrzési lap benyújtásával.
Az adózó a megállapított vagy megállapítani elmulasztott adót, adóalapot az adózó
helyesbítheti. Az adózó az önellenőrzéssel megállapított helyesbített adóalap, adó
bevallásával mentesül az adóbírság, mulasztási bírság alól, a helyesbített meg nem fizetett
adó, továbbá az önellenőrzési pótlék megfizetésével az önellenőrzés időpontjáig esedékes
késedelmi pótlék alól.

Kapcsolódó dokumentumok:
2014. évi helyi iparűzési adóbevallás kézzel kitölthető
2014. évi helyi iparűzési adóbevallás elektronikusan kitölthető
2015. évi helyi iparűzési adóbevallás kézzel kitölthető
2015. évi helyi iparűzési adóbevallás elektronikusan kitölthető
2015. évi helyi iparűzési adóelőleg kiegészítéséről kézzel kitölthető
2015. évi helyi iparűzési adóelőleg kiegészítéséről elektronikusan kitölthető
Ideiglenes iparűzési adóbevallás kézzel kitölthető
Ideiglenes iparűzési adóbevallás elektronikusan kitölthető
Helyi iparűzési adó bejelentkezés lap, változás bejelentés
Őstermelői nyilatkozat

