Tájékoztató az ideiglenes jellegű iparűzési adóról
A helyi adókról szóló 1990. évi C. törvény (Htv.) 35. §-a alapján a helyi iparűzési adóban
adóköteles az önkormányzat illetékességi területén állandó vagy ideiglenes jelleggel végzett
vállalkozási tevékenység. Ideiglenes jellegű az iparűzési tevékenység, ha az önkormányzat
illetékességi területén az ott székhellyel, telephellyel nem rendelkező vállalkozó 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. Ideiglenes jellegű az iparűzési tevékenység akkor is, ha a vállalkozó
bármely - előzőekben 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 adó alanya a vállalkozó továbbá a Polgári Törvénykönyvről szóló törvény szerinti bizalmi
vagyonkezelési szerződés alapján kezelt vagyon. Az ideiglenes jellegű helyi iparűzési tevékenység
végzése utáni adót a tevékenység végzésének naptári napjai alapján kell megállapítani. Az
adókötelezettség időtartama a tevékenység megkezdésének napjától a felek közti szerződés alapján
a megrendelő teljesítés-elfogadásának napjáig terjedő időszak valamennyi naptári napja. Minden
megkezdett nap egy napnak számít.
Az adó mértéke Berettyóújfaluban naptári naponként 5 000 Ft. Az ideiglenes jellegű helyi
iparűzési tevékenység végzése utáni adót a tevékenység befejezése napját követő hónap tizenötödik
napjáig kell megfizetni. Az adó befizetésére szolgáló számla neve és száma: Berettyóújfalu Város
Önkormányzatának Iparűzési Adó Beszedési Számla (60600242-11111104).
Jogszabályi háttér
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Az elektronikus ügyintézés és a bizalmi szolgáltatások általános szabályairól szóló 2015. évi
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Az önkormányzati adóhatóságok által rendszeresíthető bevallási, bejelentési nyomtatványok
tartalmáról szóló 35/2008. (XII. 31.) PM rendelet,
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Adóbevallást benyújtó személye
Az adózó vagy az adózó törvényes képviselője vagy állandó meghatalmazottja.

Adókötelezettségek benyújtás formája és módja
Az elektronikus ügyintézés és a bizalmi szolgáltatások általános szabályairól szóló 2015. évi
CCXXII. törvény (Eüsztv.) 1. § 23. pontja szerinti gazdálkodó szervezetnek minősülő adózó - ide
tartozik az egyéni vállalkozó is - az Eüsztv.-ben meghatározott módon, azaz elektronikus úton
köteles kapcsolatot tartani az önkormányzati adóhatósággal. Az Eüsztv. 9. § (1) bekezdése alapján
a gazdálkodó szervezet elektronikus ügyintézésre kötelezett az elektronikus ügyintézést biztosító
szervek feladat- és hatáskörébe tartozó ügyben, így iparűzésiadó-ügyben is. A gazdálkodók
elektronikus kapcsolattartásra kötelezettek.
Az bejelentkezés, változásbejelentés, adóbevallás benyújtás céljára szolgáló űrlap
Az adózónak az ideiglenes jellegű iparűzési tevékenysége utáni adóról a helyi iparűzési
adóbevallást a tevékenysége befejezése napját követő hónap tizenötödik napjáig kell benyújtania.
Az elektronikusan benyújtható adóbevallás az Önkormányzati Hivatali Portálon érhető el:
Nyitólap: https://ohp-20.asp.lgov.hu/nyitolap
Eljárás díja
Az adóztatás és az adóigazgatási eljárás költségeit az önkormányzat viseli. Az bejelentkezéssel,
változás bejelentéssel, adóbevallással kapcsolatos eljárás az ügyfél/adózó számára díj, illeték és
költségmentes.
Ügyintézési idő
Az ügyintézési határidő az irat az eljárásra hatáskörrel és illetékességgel rendelkező adóhatósághoz
történő megérkezését követő napon kezdődik. Ha jogszabály eltérően nem rendelkezik, az
ügyintézési határidő harminc nap.
Az bejelentkezéssel, változásbejelentéssel, adóbevallás kapcsolatos döntés kézbesítése
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.
Az önkormányzati adóhatóságunk elérhetőségei
Ügyfélfogadás helye: Berettyóújfalui Polgármesteri Hivatal, Berettyóújfalu, Dózsa Gy. u. 17-19.
Ügyfélfogadás időpontjai: Hétfő: 8.00-16.00, Kedd: 13.00-16.00, Csütörtök: 8.00-16.00
E-mail cím: ado@berettyoujfalu.hu;
Honlap cím: www.berettyoujfalu.hu;
Telefonszám: +36 54 505-432
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