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Iparűzési adó 
 

Az eljárás tárgya 

Adóköteles az önkormányzat illetékességi területén állandó vagy ideiglenes jelleggel 

végzett vállalkozási tevékenység (a továbbiakban: iparűzési tevékenység).  

Az adó alanya a vállalkozó.  

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 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 a) pontba nem sorolható - tevékenységet végez, ha annak folytatásából 

közvetlenül bevételre tesz szert, feltéve, hogy egyetlen önkormányzat illetékességi területén 

sem rendelkezik székhellyel, telephellyel.  

Az adó mértéke 

- Az adó évi mértéke az adóalap 1,9 %-a. 

- Ideiglenes jelleggel végzett iparűzési tevékenység esetén az adó mértéke Htv. 40.§ (2)     

  bekezdésében szabályozott, az adott tevékenységre vonatkozó összeg mindenkori felső  

  határa. 

 

Adóbevallás 

Az adóbevallást az e célra rendszeresített formanyomtatványon kell benyújtani. A 

nyomtatvány letölthető a www.banhorvati.hu honlapról az Közérdekű adatok/Tevékenységre, 

működésre vonatkozó adatok/ Ügyleírások, nyomtatványok menüpont alól, vagy személyesen 

(ügyfélfogadási időben) az ügyintézőnél kérhető. 

Benyújtási határidő 



Állandó jellegű iparűzési tevékenység esetén az adóbevallás benyújtási határideje a tárgyévet 

követő év május 31-e, ideiglenes (alkalmi) jelleg esetén pedig a tevékenység befejezését 

követő hónap 15. napja.  

Az adó megfizetése 

Az adókötelezettség az iparűzési tevékenység megkezdésének napjával keletkezik és a 

tevékenység megszüntetésének napjával szűnik meg. 

A vállalkozó a helyi iparűzési adóra adóelőleget köteles fizetni. Az adóhatóság a fizetendő 

adóelőleg mértékét az éves adóbevallás, illetve a várható adó bejelentése alapján közli. 

A vállalkozó az iparűzési adóelőleget két részletben, az adóév március 15-éig, illetve 

szeptember 15-éig köteles megfizetni. A társasági adóelőlegnek az adóévi várható fizetendő 

adó összegére történő kiegészítésére kötelezett vállalkozónak a helyi iparűzési adóelőleget a 

várható éves fizetendő adó összegére az adóév december 20. napjáig kell kiegészítenie. 

Az ideiglenes (alkalmi) jelleggel végzett tevékenység utáni iparűzési adót legkésőbb a 

tevékenység befejezését követő hónap 15. napjáig teljesítheti késedelmi pótlék mentesen.  

Irányadó jogszabályok 

 Az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény 

 A helyi adókról szóló 1990. évi C. törvény 

 Bánhorváti Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 10/2015 (IX.30.) 

önkormányzati rendelete a helyi iparűzési adóról 

 


