Tájékoztató
a helyi iparűzési adó bevezetéséről
Úrhida Község Önkormányzat Képviselő-testülete a helyi adókról szóló 1990. évi C. törvény
( továbbiakban: Htv. ) 1.§ (1) bekezdésében, a 39/C.§ (4) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az
Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés h) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva 2018. január 1.
napjától Úrhida Község közigazgatási területén bevezeti a helyi iparűzési adót.
A Htv. 52. § 26. pontjában nevesített vállalkozások, mennyiben Úrhida Illetékességi területén állandó
jellegű vállalkozói tevékenységet végeznek, úgy helyi iparűzési adó fizetési kötelezettségük keletkezik. (
Htv. 35.§ ) Mindez azt jelenti, hogy önadózás keretében kötelesek az iparűzési tevékenység bejelentésére, a
bekövetkezett változások bejelentésére, az adó / adóelőleg bevallására és befizetésére.
A vállalkozónak a tevékenysége megkezdésétől, illetve a helyi adó bevezetésétől számított 15 napon belül
kötelessége bejelentkezni az önkormányzati adóhatóságnál. A vállalkozók ( az előtársaság, a jogelőd nélkül
kezdő vállalkozás kivételével ) adóelőleget is kötelesek megállapítani a bejelentkezési nyomtatványon. ( Az
adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény [ továbbiakban: Art. ] 19. § (2) bekezdése )
A helyi iparűzési adóról az adóévet követő év május 31-éig kell bevallást tenni. Az adózónak a helyi
iparűzési adó előleg-kiegészítés összegéről az önkormányzati adóhatóság által rendszeresített
nyomtatványon a tárgyév utolsó hónapjának 20. napjáig kell bevallást tennie. ( Art. 32. § (1) bekezdése)
Az ideiglenes jelleggel végzett iparűzési tevékenység után fizetendő iparűzési adóról - a megfizetés
határidejével egyezően – a tevékenység befejezésének napját követő hónap 15. napjáig kell bevallást
benyújtani. ( Art. 32. § (1) bekezdése)
Úrhidán az állandó jelleggel végzett iparűzési tevékenység esetén az adó évi mértéke az adóalap 1,2 %-a, az
ideiglenes jelleggel végzett iparűzési tevékenység esetén az adó mértéke naptári naponként 2.000,- Ft.
Mentes a helyi iparűzési adó megfizetése alól a háziorvos vállalkozó, a védőnő vállalkozó, feltéve, ha az e
tevékenységéből származó vállalkozási szintű iparűzési adóalapja az adóévben a 20 millió forintot nem
haladja meg.
Az adózó a bevallási, bejelentkezési, változás-bejelentési kötelezettségét a helyi iparűzési adóban az
önkormányzati adóhatóság által rendszeresített nyomtatványon, vagy a 35/2008. (XII.31.) PM rendelet
szerinti, bevallási, illetve a bejelentkezésről, változás-bejelentésről szóló nyomtatványon is teljesítheti. Az
említett nyomtatványokat Úrhida község önkormányzati adóhatóságához jogszabály megengedő
rendelkezésének hiányában, elektronikus úton nem lehet benyújtani. Az adózó az állandó jellegű iparűzési
adóról szóló adóbevallási kötelezettségét a PM rendelet szerinti nyomtatványon az állami adóhatósághoz
elektronikus úton is teljesítheti az általános nyomtatványkitöltő program használatával.
Az adózó a helyi iparűzési adóval kapcsolatos befizetéseit Úrhida Község Önkormányzat 1173600615364380-03540000 számú helyi iparűzési adó számlájára teljesítheti.
A helyi iparűzési adóról szóló önkormányzati rendelet, valamint a bejelentkezési, változás-bejelentési és
bevallási nyomtatványok Úrhida Község Önkormányzat honlapján ( www.urhida.hu ) 2017.12.01-től lesznek
elérhetőek.
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