Adóbevallás és Változás-bejelentés iparűzési adó utáni adókötelezettségről
Hatáskörrel rendelkező szerv (eljáró hatóság): Tiszaföldvár Város Önkormányzatának Jegyzője
Ügyintézés helye: Tiszaföldvár Bajcsy-Zs. út 2. Adóiroda
Ügyintéző: Petrovics Éva
Elérhetősége: 06-56-470-017 - Adóügyek 5. mellék
Ügyintézéshez szükséges dokumentumok, okmányok:
Kitöltött iparűzési adóbevallás (állandó vagy ideiglenes), illetve Bejelentkezés, Változás-bejelentés nyomtatvány. A
személyazonosságot igazoló okmányok, illetve az adóazonosító jelet tartalmazó adóigazolvány. Képviseleti joggal,
meghatalmazotti státussal rendelkező ügyfelek eljárásához szükséges a képviseleti jogot, meghatalmazást
bizonyító okiratok.
Eljárási illeték, igazgatási szolgáltatási díj:
A bevallás illetve Bejelentkezés, Változás-bejelentés nyomtatvány benyújtása illetékmentes.
Eljárási szabályok:
Az iparűzési adóval kapcsolatosan az alábbi bevallások kitöltése szükséges az adózási körülményektől függően:
BEVALLÁS a helyi iparűzési adóról ideiglenes jellegű iparűzési tevékenység esetén
BEVALLÁS a helyi iparűzési adóról állandó jellegű iparűzési tevékenység esetén
BEVALLÁS a helyi iparűzési adóelőleg kiegészítéséről állandó jellegű iparűzési tevékenység esetén
BEJELENTKEZÉS, VÁLTOZÁS-BEJELENTÉS
Adóköteles az önkormányzat illetékességi területén állandó vagy ideiglenes jelleggel végzett vállalkozási
tevékenység (a továbbiakban: iparűzési tevékenység).
Az adó alanya a vállalkozó, továbbá a Polgári Törvénykönyvről szóló törvény szerinti bizalmi vagyonkezelési
szerződés alapján kezelt vagyon.
Adóköteles iparűzési tevékenység: a vállalkozó e minőségben végzett nyereség-, illetőleg jövedelemszerzésre
irányuló tevékenysége.
Vállalkozó: a gazdasági tevékenységet saját nevében és kockázatára haszonszerzés céljából, üzletszerűen végző
a) a személyi jövedelemadóról szóló törvényben meghatározott egyéni vállalkozó,
b) a személyi jövedelemadóról szóló törvényben meghatározott mezőgazdasági őstermelő, feltéve, hogy
őstermelői tevékenységéből származó bevétele az adóévben a 600 000 forintot meghaladja,
c) a jogi személy, ideértve azt is, ha az felszámolás vagy végelszámolás alatt áll,
d) egyéni cég, egyéb szervezet, ideértve azt is, ha azok felszámolás vagy végelszámolás alatt állnak;
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.
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Ideiglenes jellegű 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.
Ha az építőipari tevékenység folytatásának, illetőleg a természeti erőforrás feltárásának, kutatásának időtartama
az önkormányzat illetékességi területén a 180 napot meghaladta vagy előreláthatóan meghaladja, akkor e
tevékenységek végzésének helye a tevékenység-végzés megkezdésének napjától telephelynek minősül, a
vállalkozónak állandó jellegű iparűzési tevékenységet végzőként kell bejelentkeznie és az ideiglenes jellegű
tevékenység utáni adót nem kell megfizetnie.
Az adókötelezettség az iparűzési tevékenység megkezdésének napjával keletkezik és a tevékenység
megszüntetésének napjával szűnik meg.
A 37. § (2) bekezdés a) pontja szerinti tevékenység-végzés esetén az adókötelezettség időtartama a tevékenység
megkezdésének napjától a felek közti szerződés alapján a megrendelő teljesítés-elfogadásának napjáig terjedő
időszak valamennyi naptári napja.
Az iparűzési adó részletszabályairól a helyi adókról szóló 1990. évi C. törvény 39. § -ától 42/F. §-ig tájékozódhat
figyelembe véve az átmeneti rendelkezéseket is.
Állandó jelleggel végzett iparűzési tevékenység esetén az adó évi mértéke: az adóalap 2%-a.
Ideiglenes jelleggel végzett iparűzési tevékenység esetén az adó mértéke:
1. A helyi adókról szóló 1990. évi C. törvény 37. §. (2) bekezdés a) pontjában meghatározott tevékenység
esetén naptári naponként 3.000.- Ft.
2. A helyi adókról szóló 1990. évi C. törvény 37. §. (2) bekezdés b) pontjában meghatározott tevékenység
esetén naptári naponként 3.000.- Ft.
Rendeleti kedvezmény/mentesség: A háziorvos, védőnő vállalkozót, ha a vállalkozási szintű iparűzési adó alapja az
adóévben a 20 millió forintot nem haladja meg, 50 % adókedvezmény illeti meg.
A számlaszám: 11745176-15410168-03540000
A csekk átvehető ügyfélfogadási időben a helyi adócsoportnál.
Ügyfélfogadás ideje:
HÉTFŐ

KEDD

SZERDA

de.

8.00 órától – 12,00 óráig

du.

12. óra 30 perctől – 15,00 óráig

de.

8.00 órától – 12,00 óráig

du.

ÜGYFÉLFOGADÁS NINCS

de.

8.00 órától – 12,00 óráig

du.

12. óra 30 perctől – 15,00 óráig
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CSÜTÖRTÖK

ÜGYFÉLFOGADÁS NINCS

PÉNTEK

de.

8.00 órától – 12,00 óráig

Ügyintézés határideje: A bevallás benyújtását követő 30 nap.
Ügyintézéshez használt nyomtatvány, eljárást megindító irat benyújtásának módja, helye:
Magánszemély adóalanyok esetében a nyomtatvány letölthető a http://tiszafoldvar.hu/ címen, vagy személyesen
átvehető az ügyintézés helye szerinti Adóirodában.
Magánszemély is élhet az elektronikus bevallás beadásával. Ennek két módja lehetséges:
1. Az elektronikus űrlapkitöltő programmal kitöltött és kinyomtatott bevallás postai beküldésével, személyes
benyújtásával.
2. Az elektronikus űrlapkitöltő programmal kitöltött és elektronikusan beküldött módon.
Igénybe vehető elektronikus programok elérése:
A helyi adókról szóló 1990. évi C. törvény és az elektronikus ügyintézés és a bizalmi szolgáltatások általános
szabályairól szóló 2015. évi CCXXII. törvény alapján vállalkozónak minősülő adóalanyok 2018. 01. 01. napjától
kizárólag elektronikus úton intézhetik ügyeiket, ideértve a bevallások benyújtását is.
Az elektronikus űrlapok elérhetősége:
1. Az Önkormányzati Hivatali Portálon önkormányzat keresési lehetőséggel: https://ohp20.asp.lgov.hu/nyitolap
2. Tiszaföldvár Önkormányzati Hivatali Portálján közvetlenül Tiszaföldvár Város Önkormányzatához:
https://ohp-20.asp.lgov.hu/kivalaszt?tenantId=40b3026e-55f4-4816-83d0-f551c1d15c74&sourceUrl=

Figyelem!
A bevallás elektronikus beküldéséhez Ügyfélkapu, vagy Cégkapu regisztráció szükséges.
Időpontfoglalás:
Személyesen, vagy 06-56-470-017 - Adóügyek 5. melléken.
Jogszabályok jegyzéke:
2017. évi CLI. törvény - az adóigazgatási rendtartásról
2017. évi CL. törvény - az adózás rendjéről
1990. évi C. törvény - a helyi adókról
2015. évi CCXXII. törvény - az elektronikus ügyintézés és a bizalmi szolgáltatások általános szabályairól
1990. évi XCIII. törvény - az illetékekről
2000. évi C. törvény a számvitelről
1991. évi XLIX. törvény a csődeljárásról és a felszámolási eljárásról
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2009. évi CXV. törvény az egyéni vállalkozóról és az egyéni cégről
1996. évi LXXXI. törvény a társasági adóról és az osztalékadóról
1995. évi CXVII. törvény a személyi jövedelemadóról
2002. évi XLIII. törvény az egyszerűsített vállalkozói adóról
2006. évi V. törvény a cégnyilvánosságról, a bírósági cégeljárásról és a végelszámolásról
2012. évi CXLVII. törvény a kisadózó vállalkozások tételes adójáról és a kisvállalati adóról
A helyi önkormányzatok és szerveik, a köztársasági megbízottak, valamint egyes centrális alárendeltségű szervek
feladat- és hatásköreiről szóló 1991. évi XX. törvény
35/2008. (XII. 31.) PM rendelet - az önkormányzati adóhatóságok által rendszeresíthető bevallási, bejelentési
nyomtatványok tartalmáról
465/2017. (XII. 28.) Korm. rendelet - az adóigazgatási eljárás részletszabályairól
Tiszaföldvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 28/2013.(XI.29.) önkormányzati rendelete a helyi
iparűzési adóról
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