HELYI IPARŰZÉSI ADÓ
Vonatkozó jogszabályok:
1990. évi C. törvény a helyi adókról
2003. XCII. törvény az adózás rendjéről
Karcag Városi Önkormányzat 37/2009. (XII.18.) rendelete a helyi iparűzési adóról
Karcag Városi Önkormányzat Képviselő Testülete a helyi adókról szóló többszörösen
módosított 1990. évi C. törvény (továbbiakban: Htv.) 1. § (1) bekezdésébe foglalt
felhatalmazás alapján Karcag város közigazgatási területén a 1/1996.(I.31.) rendeletével
1996. február 1-jei hatállyal vezette be az iparűzési adót.
Karcag Város Képviselő-testületének a helyi iparűzési adóról szóló 37/2009.(XII.18.)
Önkormányzati rendeletének értelmében 2012.01.01-től a Karcag város illetékességi
területén ideiglenes jelleggel végzett iparűzési tevékenység adóköteles.
Az adókötelezettség az iparűzési tevékenység megkezdésének napjával keletkezik és a
tevékenység megszüntetésének napjával szűnik meg.
Az adó mértéke a fenti jogszabály szerint 5.000 Ft/nap.
Az iparűzési tevékenységet ideiglenes jelleggel folytató adózó adóköteles
tevékenységének megkezdésekor köteles azt az önkormányzati adóhatóságnál
bejelenteni.
Ha a Karcag Város Önkormányzat illetékességi területén folyamatosan vagy
megszakításokkal végzett ideiglenes jellegű tevékenység időtartalma adóéven belül a 30
napot meghaladja, de nem éri el a 181 napon, akkor az adózóknak adófizetési
kötelezettsége keletkezik.
Bevallási és adófizetési kötelezettségének legkésőbb a tevékenység befejezése napját
követő hó 15.napjáig kell eleget tenni.
Az adóbefizetést a Karcag Városi Önkormányzat 12053005-01000953-00300003 számú
helyi iparűzési adó beszedési számla javára kell teljesíteni.
Az állandó jelleggel végzett tevékenység utáni helyi iparűzési adó alanya
Karcag Városi Önkormányzat illetékességi területén állandó jelleggel vállalkozási
tevékenységet végző vállalkozó.
Vállalkozónak minősül a gazdasági tevékenységet saját nevében és kockázatára
haszonszerzés céljából, üzletszerűen végző
1. a személyi jövedelemadóról szóló törvényben meghatározott egyéni vállalkozó;
2. a személyi jövedelemadóról szóló törvényben meghatározott mezőgazdasági
őstermelő, feltéve, hogy őstermelői tevékenységéből származó bevétele az
adóévben a 600.000,-Ft-ot meghaladja;
3. a jogi személy, ideértve azt is ha az felszámolás vagy végelszámolás alatt áll;
4. egyéni cég, egyéb szervezet, ideértve azt is, ha azok felszámolás vagy
végelszámolás alatt állnak;
Az adókötelezettség az iparűzési tevékenység megkezdésének napjával keletkezik és a
tevékenység megszüntetésének napjával szűnik meg.

A helyi iparűzési adó alapja és mértéke (állandó tevékenység esetén)
Állandó jelleggel végzett iparűzési tevékenység esetén az adó alapja a nettó árbevétel,
csökkentve az eladott áruk beszerzési értékével, a közvetített szolgáltatások értékével, az
alvállalkozói teljesítések értékével, az anyagköltséggel, továbbá az alapkutatás, alkalmazott
kutatás, kísérleti fejlesztés adóévben elszámolt közvetlen költségével.
Ha a vállalkozó több önkormányzat illetékességi területén vagy külföldön végez állandó
jellegű iparűzési tevékenységet, akkor az adó alapját - tevékenység sajátosságaira leginkább
jellemzően – a vállalkozónak kell megosztania.
A Htv-ben meghatározott bizonyos adózók jogosultak az adó alapjának egyszerűsített
módon történő meghatározására (pl.: átalányadózó,evás).
Az adó évi mértéke az adóalap 2 %-a.
Adómentes az a vállalkozó, akinek/amelynek a vállalkozási szintű (össz) adóalapja a 2,5
millió Ft-ot nem haladja meg.
Az adóalap csökkenthető az adóévi működés hónapjai alapján számított adóévi átlagos
statisztikai állományi létszámnak az előző adóévi működés hónapjai alapján az előző
adóévre számított átlagos statisztikai állományi létszámhoz képest bekövetkezett – főben
kifejezett – növekménye után 1 millió Ft/fő összeggel (kivéve állami támogatásos
létszámbővítés).
De ha az adóévben a vállalkozó átlagos statisztikai állományi létszáma az előző adóév
átlagos statisztikai állományi létszámához képest 5 %-ot meghaladó mértékben csökken,
akkor az adóévet megelőző adóévre igénybe vett adóalap-mentesség összegével a számított
adóalapot meg kell növelnie.
A helyi iparűzési adó alanynak a tevékenység megkezdésétől számított 15 napon belül kell
bejelentkezni az önkormányzati adóhatósághoz az iparűzési adó hatálya alá.
Az adókötelezettséget érintő változást, annak bekövetkeztétől számított 15 napon belül
szintén be kell jelenteni az önkormányzati adóhatósághoz.
Adóbevallást az adóévet követő év május 31-ig kell benyújtani és az adót egyidejűleg
eddig az időpontig kell megfizetni a Karcag Városi Önkormányzat Polgármesteri
Hivatalának 12053005-01000953-00300003 számú Iparűzési adó beszedési számlájára.
A vállalkozó az előlegfizetési időszakra – az egyes esedékességi időpontokra eső összeg
feltüntetésével – adóelőleget köteles a Htv-ben meghatározott esetekben a bejelentkezéssel
egyidejűleg bejelenteni, minden más esetben pedig a bevallás-benyújtással egyidejűleg
bevallani.
(Az adóelőleg vonatkozásában 2010. január 1-jétől megszűnt a kivetés alapján történő
adóelőleg teljesítés, a fizetési meghagyás kiadása.)
Az adóelőleget március 15-ig, illetve szeptember 15-ig - kell megfizetni (kivéve naptári
évtől eltérő adózók).
A társasági adóelőlegnek az adóévi várható fizetendő adó összegére történő kiegészítésre
kötelezett vállalkozónak az iparűzési adóelőleget a várható éves fizetendő adó összegére az
adóév december 20. napjáig kell kiegészítenie és a kiegészítési kötelezettségéről bevallást
benyújtania.

Karcag Város Önkormányzata Képviselő-testületének a helyi iparűzési adó meghatározott
részének az adózó rendelkezése szerinti felhasználásáról szóló 30/2005. (X.26.) rendelete
2011. december 31-vel hatályon kívül helyeződött.
Ennek megfelelően 2012. évre a Képviselő-testület kedvezményezetti kör kialakítására már
nem jogosult.
A 2011. évi helyi iparűzési adó bevallások 2012. évben történő benyújtásakor rendelkező
nyilatkozat csatolására, azaz a helyi iparűzési adó 1 %-nak felajánlására helyi iparűzési
adóalanyainknak már nincs lehetősége!

