
Helyi iparőzési adó: 
  
Bejelentés: 
  

A vállalkozónak / vállalkozásnak az önkormányzat illetékességi területén állandó 
jellegő iparőzési tevékenysége megkezdésétıl számított 15 napon belül kell 
bejelentenie adókötelezettségét az adó hatálya alá. 

A vállalkozó állandó jellegő iparőzési tevékenységet végez az önkormányzat illetékességi 
területén, ha ott székhellyel, telephellyel rendelkezik, függetlenül attól, hogy tevékenységét 
részben vagy egészben székhelyén (telephelyén) kívül folytatja. Az adókötelezettség az 
iparőzési tevékenység megkezdésének napjával keletkezik és a tevékenység 
megszüntetésének napjával szőnik meg  
  
Állandó jelleggel végzett iparőzési tevékenység esetén az adó alapja az értékesített termék, 
illetıleg végzett szolgáltatás nettó árbevétele, csökkentve az eladott áruk beszerzési értékével 
és a közvetített szolgáltatások értékével, valamint az anyagköltséggel. 
Ha a vállalkozó több önkormányzat illetékességi területén végez állandó jellegő iparőzési 
tevékenységet, akkor az adóalapját – a tevékenység sajátosságaira leginkább jellemzıen – a 
vállalkozónak kell a helyi adókról szóló 1990. évi C. tv. mellékletében meghatározottak 
szerint megosztania. 
  
 Az adó mértéke:  2006. év - 2008. év-ig az adóalap 2%-a, 
 2009. január 1 - t ıl az adóalap 1,9%-a.  
  
Mentesül a helyi iparőzési adó alól az adóalany, amennyiben a vállalkozási szintő adóalapja a 
750 ezer forintot nem haladja meg. 
  

 Ideiglenes jellegő az iparőzési tevékenység, ha az önkormányzat illetékességi 
  területén az ott székhellyel, telephellyel nem rendelkezı vállalkozó  
piaci és vásározó kiskereskedelmet folytat,  
építıipari tevékenységet folytat, illetıleg természeti erıforrást tár fel vagy kutat,    

feltéve, hogy a folyamatosan vagy megszakításokkal végzett tevékenység   
idıtartama adóéven belül a 30 napot meghaladja, de nem éri el a 181 napot. Ha a 
tevékenység folytatásának idıtartama a 180 napot meghaladja, akkor a 
tevékenység végzésének helye telephelynek minısül. 

      bármely – az a) és b) pontba nem sorolható – tevékenysége, ha annak 
folytatásából közvetlenül bevételre tesz szert, feltéve ha egyetlen önkormányzat 
illetékességi területén sem rendelkezik székhellyel, telephellyel. 

  
Az önkormányzat illetékességi területén ideiglenes (alkalmi) jelleggel végzett iparőzési 
tevékenység végzésének idıtartama az irányadó az adókötelezettség idıbeni 
terjedelmére.  
Az ideiglenes jelleggel végzett iparőzési tevékenységet a tevékenység megkezdésének 
napján kell bejelenteni.  
Ideiglenes jelleggel végzett iparőzési tevékenység esetében az adót a tevékenység 
végzésének naptári napjai alapján kell megállapítani. Minden megkezdett nap egy 
napnak számít. 
  
Az ideiglenes (alkalmi) jelleggel végzett iparőzési tevékenység esetén a napi 
adóátalány összege: 1. 000.- Ft.  



  
Az ideiglenes jelleggel végzett iparőzési tevékenység után fizetendı iparőzési adóról  
– a megfizetés határidejével egyezıen – a tevékenység befejezésének napját követı 
hónap 15. napjáig kell bevallást tenni.  
  
Az adófizetést a K&H Bank Zrt.- nél vezetett  10402881-50515153-52531058 számú iparőzési adó 
bevételi számlára kell teljesíteni. 

  
  
Helyi iparőzési adóbevallás: 
  
  
Helyi iparőzési adóra vonatkozó bevallást kell benyújtaniuk azoknak, akik/amelyek az 
iparőzési adó alanyának minısülnek, önkormányzatunk illetékességi területén állandó 
jelleggel iparőzési tevékenységet végeztek (az adóalanyoknak nemleges esetben is) és a 
székhelyük, telephelyük Alsónémediben van. 
  
Állandó jellegő iparőzési tevékenység esetén az adó alany – az általános szabálytól eltérıen 
– választhatja az iparőzési adóalapjának egyszerősített meghatározási módját. 
  
A Htv. 2001. január 1-tıl teszi lehetıvé az adóalap egyszerősített meghatározásának módját 
az alábbi adózói körben:  

1.      a személyi jövedelemadó törvény szerint az adóévben átalányadózó 
magánszemély (egyéni vállalkozó, mezıgazdasági kistermelı) vállalkozó 
részére. 

2.      azon más vállalkozó (iparőzési adóalany) részére, aki a 2009. adóévben a  
8 millió Ft nettó árbevételt nem haladta meg, illetve a tevékenységét adóévben 
kezdı vállalkozó esetén az adóévben várhatóan nem haladja meg. Ha az adóévet 
megelızı év 12 hónapnál rövidebb volt, akkor napi arányosítással kell 
megállapítani az értékhatárt. 

  
Az egyszerősített vállalkozói adót választóknak (EVA) az adóbevallásban nyilatkozni kell, 
hogy az egyszerősített vállalkozói adó alanyai. Az iparőzési adó alapja az EVA törvény 
alapján megállapított bevétel 50%-a.  
  
A foglalkoztatás növeléséhez kapcsolódó adóalap mentesség: 
  
2005. évtıl a foglalkoztatottak számát növelı vállalkozások csökkenthetik adóalapjukat, 
egy fı növekmény után 1 millió forinttal, kivétel az olyan létszámbıvülés, amelynek a 
Munkaerı-piaci Alap munkahelyteremtı támogatása a forrása. 

  
Nem számít bele a létszámnövelésbe a kapcsolt vállalkozástól „érkezett” munkavállaló. 
Teljes egészében vissza kell fizetni az igénybe vett adókedvezményt, ha a mentességre 
jogosító adóévet követı évben legalább 5 százalékkal csökken a létszám. 

             
Adómentes az a vállalkozó /vállalkozás, akinek/ amelynek a 
vállalkozási szintő adóalapja a 750 ezer forintot nem haladja 

meg. 



 A bevallás kitöltésénél különös gondot kell fordítani az alábbiakra: 
  
Ha a vállalkozás több önkormányzat illetékességi területén folytat iparőzési tevékenységet 
és székhelye más településen van, mint a telephelye, vagy a végzett tevékenység 
idıtartamától függıen a tevékenység végzésének helye telephelynek minısül, akkor 
KÖTELEZİ a helyi adókról szóló 1990. évi C. törvény melléklete szerinti adóalap 
megosztás. 
  
A bevallásban kimutatott még fizetendı adót (elszámolási különbözet) a bevallás 
benyújtásának határidejéig: az adóévet követı év május 31 – ig kell megfizetni a 
10402881 – 50515153 – 52531058 sz. iparőzési adó beszedési számlára. 
A kimutatott adótúlfizetés összegét ettıl az idıponttól lehet visszaigényelni. 
  
Az adózónak a helyi iparőzési adóelıleg-kiegészítés összegérıl az önkormányzati 
adóhatóság által rendszeresített nyomtatványon a tárgyév utolsó hónapjának 20. napjáig 
kell bevallást tennie. 
  
Bevallás, elılegfizetés: 
  
A (Htv.) elıleg-fizetési idıszakra vonatkozó szabályai (41.§) szerint, az adóelılege(ke)t a 
2010. évtıl kezdıdı adóév(ek)re az adózónak kell megállapítania, bevallania és 
megfizetnie, e tárgyban fizetési meghagyás kiadásának nincs helye. 
Adófizetési határidık: március 16. és szeptember 15. 
  
A magánszemély adózó csekken vagy átutalással, míg a bankszámla nyitására kötelezett 
adózók kizárólag banki átutalással teljesíthetik befizetéseiket!  
Az átutaláson az adószámot minden esetben fel kell tüntetni. 
  
Az iparőzési adóbevallás nyomtatványa a honlapról letölthetı, ill. az adóhatóságnál 
beszerezhetı. 
  
 


