Tájékoztató az állandó jellegű iparűzési adóról
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.
A helyi iparűzési adó alapja
Állandó jelleggel végzett iparűzési tevékenység esetén az adó alapja a nettó
árbevétel, csökkentve az eladott áruk beszerzési értéke és a közvetített
szolgáltatások értéke együttes összegével, az alvállalkozói teljesítések értékével, az
anyagköltséggel, továbbá az alapkutatás, alkalmazott kutatás, kísérleti fejlesztés
adóévben elszámolt közvetlen költségével. Az őstermelők esetében az Szjatörvény 2. számú melléklete I. pontjának 5. alpontja a jellemzően előforduló
bevételek közé sorolja a felvett támogatást (ideértve különösen az egységes
területalapú támogatást is), Ugyanezen tv. VI. fejezet rendelkezéseire, a 19. § (1)
bekezdése értelmében e bevételek közé tartozik a magánszemély részére jogszabály
vagy nemzetközi szerződés rendelkezése alapján, költségei fedezetére vagy
fejlesztési célra rendelkezésre bocsátott vissza nem térítendő támogatás is. Tehát a
helyi iparűzési adóalanyiság (a 600 ezer forintos bevételi értékhatár) megállapítása
szempontjából valamennyi - a mezőgazdasági őstermelő által kapott - támogatást
figyelembe kell venni.
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 Htv. 3. számú
mellékletben meghatározottak szerint megosztania.
Állandó jellegű iparűzési tevékenység esetén az adó alapjának egyszerűsített
meghatározása

Bizonyos, a törvényben meghatározott esetekben mód van az állandó jellegű
iparűzési tevékenység adóalapjának egyszerűsített módon történő meghatározására.
A személyi jövedelemadóról szóló törvény szerint az adóévben átalány szerinti
jövedelem-megállapítást
alkalmazó
magánszemély
(egyéni
vállalkozó,
mezőgazdasági kistermelő) vállalkozó esetében az adó alapja a személyi
jövedelemadóról szóló törvény szerinti átalányban megállapított jövedelem 20%kal növelt összege, azzal, hogy az adó alapja nem lehet több, mint a személyi
jövedelemadóról szóló törvény szerinti - e tevékenységből származó - bevételének
80 százaléka.
A személyi jövedelemadóról szóló törvény szerint az adóévben átalányadózó
magánszemély (egyéni vállalkozó, mezőgazdasági kistermelő) vállalkozónak nem
minősülő más vállalkozó, feltéve, hogy nettó árbevétele az adóévben - 12 hónapnál
rövidebb adóév esetén napi arányosítással számítva időarányosan - nem haladta

meg a 8 millió forintot, akkor az adó alapja a nettó árbevételének 80 százaléka.
Az egyszerűsített vállalkozói adó hatálya alá tartozó vállalkozó az adó alapját az
általános szabályoktól eltérően - az egyszerűsített vállalkozói adó alapjának 50%ában is megállapíthatja.
A kisadózó vállalkozások tételes adója hatálya alá tartozó vállalkozó (kisadózó
vállalkozás) - kizárólag e minősége fennállásának időtartamával egyező időtartamra
vonatkozó, meg nem változtatható - döntése esetén az adó adóévi alapja - az
általános előírásoktól eltérően - székhelye és telephelye szerinti
önkormányzatonként 2,5-2,5 millió forint. Ebben az esetben az adóalapmegállapítás választását a vállalkozó - az önkormányzati adóhatóság által
rendszeresített - bejelentkezési nyomtatványon, a kisadózó vállalkozások tételes
adójának hatálya alá tartozás napjától számított 15 napon belül jelenti be az
önkormányzati adóhatóság számára.
Az adó mértéke
Mezőkeresztes Város Önkormányzatának illetékességi területén az adóalap 2%-a.
Hol és hogyan kell benyújtani a bevallást?
A kitöltött és aláírt adóbevallási nyomtatványt a polgármesteri hivatal
adócsoportjához kell benyújtani az adóévet követő év május 31-ig. Az
adókötelezettség a tevékenység megkezdésének napjával kezdődik és megszűnéséig
tart. A bevallási nyomtatvány az önkormányzat internetes honlapjáról letölthető és
írásban, papír alapon nyújtható be. A bevallási nyomtatvány végrehajtható
okiratnak minősül.

