TÁJÉKOZTATÓ
Döbrönte Község Önkormányzat Képviselő-testülete a helyi iparűzési adóról szóló 5/2019.
(V.28.) számú rendeletével 2019. július 1-i hatállyal Döbrönte település illetékességi területén
iparűzési adót vezet be.
A helyi adókról szóló 1990. évi C. törvény (a továbbiakban Htv.) 35. § (1) bekezdése alapján
adóköteles az önkormányzat illetékességi területén állandó vagy ideiglenes jelleggel végzett
vállalkozási tevékenység (a továbbiakban iparűzési tevékenység).
A Htv. 35.§ (2) bekezdése szerint az adó alanya a vállalkozó.
Ugyanezen törvény 36. § alapján adóköteles iparűzési tevékenység a vállalkozó e minőségben
végzett nyereség, illetőleg jövedelemszerzésre irányuló tevékenysége.
Mentesség:
1.§

Mentes az adófizetési kötelezettség alól az a háziorvos, védőnő vállalkozó, akinek az
adóévben elért vállalkozási szintű iparűzési adóalapja a 20.000.000 Ft-ot nem haladja
meg.

Az adó mértéke
2.§

(1)

Állandó jelleggel végzett iparűzési tevékenység esetén az adóalap 0,5 %-a.

(2)
Ideiglenes jelleggel végzett ipartűzési tevékenység esetén a Htv. 37. § (2)
bekezdés szerinti tevékenység végzése után naptári naponként 3.000 Ft.
A Htv. 38. § (1) bekezdése kimondja az adókötelezettség az iparűzési tevékenység
megkezdésének napjával (az iparűzési adó bevezetésének napjával) keletkezik és a
tevékenység megszakításának napjával szűnik meg.
(2) Az ideiglenes jellegű iparűzési 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 adózás rendjéről szóló 2017. évi CL. tv. 18. § [Bejelentkezés az önkormányzati
adóhatósághoz] alapján az adózó az önkormányzati adóhatóság hatáskörébe tartozó adó
esetén az adókötelezettség keletkezését, annak bekövetkezésétől számított tizenöt napon belül
- az erre a célra rendszeresített nyomtatványon - jelenti be az önkormányzati adóhatóságnak.
A nyomtatvány elérhető az „Önkormányzati Hivatali Portál” oldalon, Döbrönte település
kiválasztásával ( https://ohp-20.asp.lgov.hu/nyitolap ).
Az adózás rendjéről szóló 2017. évi CL. tv. (a továbbiakban Art.) 2. Melléklet II.A pontja
alapján a helyi iparűzési adóról az adóévet követő év május 31-ig kell bevallást tenni. Az
adózónak a helyi iparűzési adóelőleg kiegészítés összegéről a tárgyév utolsó hónapjának 20.
napjáig kell bevallást tennie. Az ideiglenes jelleggel végzett iparűzési tevékenység után
fizetendő iparűzési adóról – a megfizetés határidejével egyezően – a tevékenység
befejezésének napját követő hónap 15. napjáig kell bevallást tenni.
Döbrönte Község Önkormányzata helyi iparűzési adó beszedési számla száma:
ERSTE Banknál vezetett 11600006-00000000-84493820 sz. számla.

