Helyi iparűzési adó
Ügyleírás: Adóköteles az önkormányzat illetékességi területén végzett vállalkozási tevékenység (a
továbbiakban: iparűzési tevékenység).
Adóköteles iparűzési tevékenység: a vállalkozó e minőségben végzett nyereség-, illetőleg
jövedelemszerzésre irányuló tevékenysége.
Az adó alanya a vállalkozó.
Az adó mértékét Kocs Község Önkormányzat Képviselő-testületének a helyi adókról szóló 13/2015.
(XI.10.) önkormányzati rendelete határozza meg.
A vállalkozó iparűzési tevékenységet végez az önkormányzat illetékességi területén, ha ott székhellyel,
telephellyel rendelkezik, függetlenül attól, hogy tevékenységét részben vagy egészben székhelyén
(telephelyén) kívül folytatja.
Az egyes adótörvények módosításáról szóló 2020. évi CXVIII. törvény rendelkezéseinek hatálybalépését
követően - 2021.01.01-től - az adózó a helyi iparűzési adóról szóló adóbevallási kötelezettségét –
ideértve az adóbevallás kijavítását és az önellenőrzéssel való helyesbítést – és az adóelőlegről szóló
bevallási kötelezettségét kizárólag az állami adóhatósághoz elektronikus úton, az állami adóhatóság
által rendszeresített elektronikus nyomtatványon teljesítheti. (ÁNYK – HIPA nyomtatvány)
Az adókötelezettség az iparűzési tevékenység megkezdésének napjával keletkezik és a tevékenység
megszüntetésének napjával szűnik meg.
Az adó alapja általános esetben az állandó jelleggel végzett iparűzési tevékenység esetén az
értékesített termék, illetőleg végzett szolgáltatás nettó árbevétele, csökkentve az eladott áruk
beszerzési értéke és közvetített szolgáltatások értéke együttes összegével, az alvállalkozói teljesítések
értékével, az anyagköltséggel, továbbá az alapkutatás, alkalmazott kutatás, kísérleti fejlesztés
adóévben elszámolt közvetlen költségével.
Az általánostól eltérően, az adóalap egyszerűsített meghatározását választó vállalkozók a Htv. 39/A. §,
illetve a 39/B. §-a szerint is megállapíthatják az adó alapját. 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 a 3. számú mellékletben
meghatározottak szerint meg kell osztania.
A helyi adókról szóló 1990. évi C. törvény alapján mentes az adó alól:
· a szabályozott ingatlanbefektetési társaságról szóló törvény szerinti szabályozott ingatlanbefektetési
társaság, a szabályozott ingatlanbefektetési elővállalkozás, valamint a társaság és az elővállalkozás
projekttársasága,
· a beszerző, értékesítő szövetkezet.
Bejelentkezési kötelezettség:
A cégnyilvánosságról, a bírósági cégeljárásról és a végelszámolásról szóló 2006. évi V. törvény 36. § (4)
bekezdése alapján a cégről a cégbíróság útján az állami adóhatósághoz érkezett adatokat az állami
adóhatóság a cég székhelye szerinti önkormányzati adóhatóság részére elektronikus úton
továbbítja. Így ezekben az esetekben a bejelentkezési kötelezettségét a cég székhelye szerinti
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önkormányzati adóhatóságnál teljesítettnek kell tekinteni. Az adózó a helyi adókról szóló 1990. évi C.
törvény (Htv.) 39/B. § (9) bekezdése szerinti körülményről külön bejelentést tehet (pl. előleg fizetés,
KATA kezdés).
Az adóalap-megállapítás választását a vállalkozó - az adóhatóság által rendszeresített - bejelentkezési,
bejelentési, bevallási nyomtatványon, a kisadózó vállalkozások tételes adójának hatálya alá tartozás
kezdő napjától számított 45 napon belül vagy február 15-ig jelenti be az adóhatóság számára. A
vállalkozó e döntése a teljes adóévre vonatkozik és az adóév február 15-ig jelentheti be, hogy az adó
alapját nem a fentiek szerint kívánja megállapítani. A bejelentkezési, bejelentési, bevallási
nyomtatvány végrehajtható okiratnak minősül.
Bevallási kötelezettség:
Az adót, – ha törvény eltérően nem rendelkezik – az adózó köteles megállapítani, bevallani és
megfizetni (önadózás).
Az adózónak az állandó jellegű helyi iparűzési tevékenysége után – ha törvény másként nem
rendelkezik - az adóról az adóévet követő év ötödik hónap utolsó napjáig kell az adóbevallást
teljesíteni.
Tevékenységüket szüneteltető KATA-s adózók bevallási kötelezettsége
A helyi adókról szóló 1990.évi C. törvény 39/B.§ (6) bekezdés a) pontja szerint a kisadózó vállalkozás
a naptári év egészére (mint adóévre) egy adóbevallást nyújt be az adóévet követő év január 15-ig,
ha az adóévre fizetendő adó az adóévre ténylegesen megfizetett adóösszegnél azért kevesebb, mert a
kisadózó vállalkozások tételes adójában az adófizetési kötelezettség – egy vagy több alkalommal –
szünetelt. A határidő elmulasztása jogvesztő, tehát a bevallás későbbi időpontban történő
benyújtására nincs lehetőség.
KATA szerinti adózás választása / megszüntetése
A helyi adókról szóló 1990.évi C. törvény 39/B.§ (9) bekezdése szerint a vállalkozó a KATA szerinti
adózás választását – amennyiben helyi iparűzési adóját még nem KATA szerint fizeti – bejelentkezési,
bejelentési, bevallási nyomtatványon, a kisadózó vállalkozások tételes adójának hatálya alá tartozás
kezdő napjától számított 45 napon belül vagy február 15-ig jelenti be az adóhatóság számára. A
vállalkozó e döntése a teljes adóévre vonatkozik.
A vállalkozó az adóév február 15-ig jelentheti be, hogy az adó alapját nem a KATA szerint kívánja
megállapítani.
A bejelentkezési, bejelentési, bevallási nyomtatvány végrehajtható okiratnak minősül. A határidő
elmulasztása jogvesztő, tehát a bejelentés/bevallás későbbi időpontban történő benyújtására nincs
lehetőség.
Mikro-, kis- és középvállalkozók helyi iparűzési adókedvezménye
2021-ben a kedvezményezett körbe tartozó vállalkozások esetén az iparűzési adó mértéke a felére,
1%-ra csökken.
Az adókedvezmény feltétele
A koronavírus-világjárvány nemzetgazdaságot érintő hatásának enyhítése érdekében szükséges egyes
intézkedésekről szóló 639/2020. (XII. 22.) Korm. rendelet értelmében a 2021. évben végződő adóévben
azon vállalkozó esetén, amely azzal felel meg a kis- és középvállalkozásokról, fejlődésük támogatásáról
szóló 2004. évi XXXIV. törvény (a továbbiakban: KKV törvény) szerinti mikro-, kis- és középvállalkozássá
minősítés feltételeinek, hogy esetében a KKV törvény 3. § (1) bekezdés b) pontjában meghatározott
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nettó árbevétel vagy mérlegfőösszeg értékhatár legfeljebb 4 milliárd forint, a helyi iparűzési adó
mértéke 1 százalék.
Az adókedvezmény igénybevétele
A mikro-, kis- és középvállalkozásnak minősülő vállalkozónak 2021. évben, az adott előleg-fizetési
időpontban esedékes - a Htv. szerint bevallott és a 2021. évben az önkormányzati adórendelet szerinti
adómértékkel bevallandó - adóelőleg 50 százalékát kell az egyes esedékességi időpontokban
megfizetni. Ez az engedmény akkor alkalmazható, ha a vállalkozó 2021. február 25-ig a székhelye,
telephelye szerinti önkormányzati adóhatóság számára a NAV-on keresztül külön erre a célra
rendszeresített nyilatkozatot ad be. A nyilatkozat kialakítása folyamatban van, az jelenleg a NAV
honlapján még nem érhető el.
A Pénzügyminisztérium tájékoztatása alapján a KATA-s adózók esetében – akik főszabály szerint nem
adnak bevallást – automatikusan érvényesíthető az 50%-os engedmény a 2021. év vonatkozásában.
Az ő esetükben külön nyilatkozat beadására nincs szükség.
Az iparűzési adóbevallás központi nyomtatványa kiegészítésre került egy új bevallás jelleggel „A mikro,
kis és középvállalkozás által benyújtott bevallás” néven. Az 50%-os engedmény minden KKV-nak
minősülő adózónak jár a 2021. évben végződő adóév vonatkozásában, aki a bevalláson bejelöli ezt a
jelleget.

Adóelőleg:
A helyi iparűzési adó alanya a vállalkozó, aki/amely az adóelőlegét az adóév harmadik hónapjának
tizenötödik napjáig (március 15.), valamint kilencedik hónapjának tizenötödik napjáig (szeptember
15.) fizeti meg. A megfizetett adóelőleg valamint az adóévre megállapított adó pozitív különbözetét az
adóévet követő év ötödik hónapjának utolsó napjáig (május 31.) fizeti meg.
Szükséges mellékletek/okiratok: változásbejelentő nyomtatvány, meghatalmazás.
Benyújtás formája és módja:
A bevallás benyújtható:
·
az Önkormányzati Hivatali Portálon: https://ohp-20.asp.lgov.hu/nyitolap
·
ePapíron, elektronikus formában: https://epapir.gov.hu/
Az adóhatóság elektronikus úton tart kapcsolatot azzal az adózóval, aki (amely) az Eüsztv. alapján
elektronikus ügyintézésre köteles. A gazdálkodók elektronikus kapcsolattartásra kötelezettek.
Ügyintézési határidő és díja: Ha jogszabály eltérően nem rendelkezik, az ügyintézési határidő 30 nap.
Az ügyintézési határidő az adatbejelentésnek az eljárásra hatáskörrel és illetékességgel rendelkező
adóhatósághoz történő megérkezését követő napon kezdődik.
Az adóztatás és az adóigazgatási eljárás költségeit az önkormányzat viseli. Az adatbejelentés az
ügyfél/adózó számára díj, illeték és költségmentes.
Alkalmazott jogszabályok:
· A helyi adókról szóló 1990. évi C. törvény,
· Az adózás rendjéről szóló 2017. évi CL. törvény,
· Az adóigazgatási eljárás részletszabályairól szóló 465/2017. (XII. 28.) Korm. rendelet,
· Az adóigazgatási rendtartásról szóló 2017. évi CLI. törvény,
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· Az elektronikus ügyintézés és a bizalmi szolgáltatások általános szabályairól szóló 2015. évi CCXXII.
törvény,
· Az önkormányzati adóhatóságok által rendszeresíthető bevallási, bejelentési nyomtatványok
tartalmáról szóló 35/2008. (XII. 31.) PM rendelet
· Kocs Község Önkormányzat Képviselő-testületének 13/2015. (XI.10.) önkormányzati rendelete a helyi
adókról
Kézbesítés: Az iparűzési adó önadózáson alapuló adónem, így az iparűzési adó kapcsán döntés,
határozat – határidőben történt teljesítések esetén – nem készül. Az adózó – a törvényi előírásoknak
megfelelően – folyószámla levélben értesül az aktuális egyenlegéről, valamint egyenlegét
folyamatosan lekérdezheti ügyfélkapus azonosítás után az e-önkormányzat portálon (https://ohp20.asp.lgov.hu/nyitolap).
Az adóalany a jövőben esedékessé váló adójára tekintettel előrehozott adót fizethet. Az előrehozott
adóról annak megfizetésével egyidejűleg bevallást kell benyújtani. Az adóalany megjelölheti, hogy az
adóhatóság az előrehozott adóját melyik jövőben esedékessé váló adófizetési kötelezettségébe
számítsa be. Ilyen rendelkezés hiányában az előrehozott adót - vagy, ha az adóalany rendelkezésében
megjelölt adó kisebb, mint az előrehozott adó összege, akkor az előrehozott adó még be nem számított
összegét - az adóhatóságnál nyilvántartott adófizetési kötelezettség összegébe, az esedékesség
sorrendjében kell beszámítani, legfeljebb az adófizetési kötelezettség erejéig.
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