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4531 Nyírpazony, Arany János utca 14.
Tel: (42) 530-030 Fax: (42) 230-583
E-mail: nyirpazony@nyirpazony.hu
Honlap: www.nyirpazony.hu

Helyi iparűzési adó
Nyírpazony illetékességi területéhez kapcsolódó adókötelezettségeket (bejelentés, változás-bejelentés,
bevallás)
A bejelentésekhez és változás-bejelentésekhez valamint bevallásokhoz a honlapon közzétett
nyomtatványok használhatóak.
Vonatkozó jogszabály:
1990. évi C. törvény a helyi adókról (továbbiakban: Htv.)
2003. évi XCII. törvény az adózás rendjéről
35/2008. (XII.31.) PM. rendelet
Polgármesteri Hivatal Adóhatósága
Ügyfélfogadás helye:
Polgármesteri Hivatal
Nyírpazony, Arany J. u 14.
Ügyfélfogadás ideje:
Hétfő: 13 –16:00-ig
Szerda: 13 –16:00-ig
Péntek: 8 – 12-ig
Internet: www.nyirpazony.hu
e-mail: ado@nyirpazony.hu
Teendők az önkormányzati adóhatóság felé
- a tevékenység megkezdésétől számított 15 napon belül kell bejelentkezni az iparűzési adó alá,
- adóbevallást az adóévet követő év május 31-ig kell benyújtani és az adót egyidejűleg megfizetni – a
Nyírpazony Polgármesteri Hivatal Rakamaz és Vidéke Körzeti Takarékszövetkezet-nél vezetett
68500139-11048644 számú iparűzési adó beszedési számlájára -, illetőleg ettől az időponttól igényelhető
vissza a megfizetett adóelőleg és az adóévre megállapított tényleges adó különbözete,
- adóelőleg fizetési kötelezettségét az adózó önadózás útján teljesíti az adóév március 15-ig, illetve
szeptember 15-ig,
- a társasági adóelőlegnek az adóévi várható fizetendő adó összegére történő kiegészítésre kötelezett
adózónak az iparűzési adóelőleget a várható éves fizetendő adó összegére az adóév december 20.
napjáig kell kiegészítenie és a rendszeresített nyomtatványon bevallást tenni.
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Kapcsolódó információk:
Az adóbevallás benyújtására Nyírpazony illetékességi területén gazdasági tevékenységet végző
vállalkozók kötelezettek, akiknek/amelyeknek Nyírpazonyban székhelyük, telephelyük van.
Az iparűzési adó alanyának 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 adóalanyt azon településeken terheli állandó jellegű iparűzési tevékenység utáni adókötelezettség,
így bevallás-benyújtási kötelezettség, ahol székhelye, illetőleg telephelye található. A székhely és a
telephely azonosítása kapcsán a Htv. rendelkezéseiből kell kiindulni.
Amennyiben az adóalany székhelyén kívül telephellyel is rendelkezik, akkor az adó alapját – a
tevékenység sajátosságaira leginkább jellemzően – az adóalanynak a Htv. mellékletében meghatározott
módon meg kell osztania.
Székhely: belföldi szervezet esetében az alapszabályában (alapító okiratában), a cégbejegyzésben
(bírósági nyilvántartásban), az egyéni vállalkozó esetében az egyéni vállalkozók nyilvántartásában
ekként feltüntetett hely, a magánszemélyek esetében az állandó lakóhely. A külföldi székhelyű
vállalkozás magyarországi fióktelepe vonatkozásában a székhely alatt a cégbejegyzésben a fióktelep
helyeként megjelölt helyet kell érteni.
Telephely:
a) az adóalany olyan állandó üzleti létesítménye - függetlenül a használat jogcímétől -, ahol részben vagy
egészben iparűzési tevékenységet folytat, azzal, hogy a telephely kifejezés magában foglalja különösen
a gyárat, az üzemet, a műhelyt, a raktárt, a bányát, a kőolaj- vagy földgázkutat, a vízkutat, a
szélerőművet (szélkereket), az irodát, a fiókot, a képviseletet, a termőföldet, a hasznosított (bérbe vagy
lízingbe adott) ingatlant, az ellenszolgáltatás fejében igénybe vehető közutat, vasúti pályát,
Az idézett normaszöveg nyelvtani és logikai értelmében Htv. szerinti telephely létrejöttének, azaz az
iparűzési adó kötelezettség fenn állásának hármas feltétele van. Egyrészt az „állandó üzleti
létesítmény” léte, mely alatt mindig az adóalany által például tulajdonolt, lízingbe/bérbe vett/adott,
szívességi használatra kapott ingatlan jellegű létesítmény értendő. Másrészt kritérium, hogy az üzleti
létesítmény iparűzési tevékenység (vállalkozási tevékenység) színtere legyen. Harmadrész – előbbi
feltételből következően – az adóalany (saját maga vagy foglalkoztatottai révén) vállalkozási
tevékenysége az üzleti létesítményben/létesítményen vagy a létesítményből kiindulóan kerüljön
kifejtésre. A feltételeknek konjunktívan kell teljesülniük ahhoz, hogy állandó jellegű iparűzési
tevékenységről lehessen beszélni.
A székhelytől eltérő településen lévő központi ügyintézés helye a Htv. alkalmazásában telephelynek
minősül, ha ahhoz mint állandó jellegű üzleti létesítményhez a cégnek valamilyen használati jogcíme (pl.
bérlet, szívességi használat) kapcsolódik, és az egyben a vállalkozási tevékenység kifejtésének
(menedzsmenti határozathozatal) színtere.
Fontos felhívni a figyelmet arra, hogy a a Htv. szerinti telephely nem feltétlenül azonos a cégjegyzékben
vagy a telephelyengedélyben szereplő telephellyel. A Htv. telephely-fogalma nem azonos a Gt. és Ctv.
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telephely-fogalmával, ebből adódóan a Htv. szerinti telephely lehet cégjegyzékbe bejegyzett, illetőleg
cégjegyzékben nem szereplő telephely, s mindez fordítva is igaz. Ugyancsak az egyéni vállalkozó
telephelyengedélyében bejegyzett ingatlan automatikusan nem jelent Htv. szerinti telephelyet.
b) azon távközlési tevékenységet végző vállalkozó esetén, amelynek
ba) az adóévben a számviteli törvény szerinti nettó árbevétele legalább, 75%-ban vezeték nélküli
távközlési tevékenységből /TEÁOR’08 61.2/ származik (vezeték nélküli távközlési tevékenységet végző
vállalkozó), azon önkormányzat illetékességi területe, ahol az adóév első napján utólag fizetett díjú
vezeték nélküli távközlési szolgáltatást igénybe vevő előfizetőjének (vezeték nélküli távközlési
szolgáltatást igénybe vevő előfizető) számlázási címe található,
bb) az adóévben a számviteli törvény szerinti nettó árbevételének kevesebb, mint 75%-a származik
vezeték nélküli távközlési tevékenységből /TEÁOR’08 61.2/ (vezetékes távközlési tevékenységet végző
vállalkozó), azon önkormányzat illetékességi területe, ahol az adóév első napján előfizetőjének
távközlési szolgáltatást nyújt (vezetékes távközlési szolgáltatást igénybe vevő előfizető), valamint – ha
a vállalkozó vezeték nélküli távközlési tevékenységet is végez – azon önkormányzat illetékességi
területe, ahol a vezeték nélküli távközlési szolgáltatást igénybe vevő előfizetőjének adóév első napján a
számlázási címe található,
c) a villamos energiáról szóló törvény szerinti egyetemes szolgáltató, villamosenergia-kereskedő és
villamos energia elosztó hálózati engedélyes, továbbá a földgázellátásról szóló törvény szerinti
egyetemes szolgáltató, földgázkereskedő és földgázelosztói engedélyes esetén azon önkormányzat
illetékességi területe, ahol villamos energia vagy földgáz értékesítése, illetve a villamos energia vagy
földgáz elosztása a végső fogyasztó, a végső felhasználó részére történik, feltéve, hogy a
villamosenergia-kereskedő, a földgázkereskedő, a villamos-energia egyetemes szolgáltató, a földgáz
egyetemes szolgáltató, illetve a villamos energia elosztó hálózati engedélyes, a földgázelosztói
engedélyes adóévet megelőző adóévi számviteli törvény szerinti nettó árbevételének legalább 75%-a
közvetlenül a végső fogyasztónak történő értékesítésből, illetve a végső fogyasztó számára történő
elosztásból származik.
Az a), b) és c) pontokban foglaltakon túl Htv. szerinti telephelynek minősül az építőipari tevékenység
folytatása, illetőleg természeti erőforrás feltárása vagy kutatása, ha a tevékenységvégzés időtartama az
adóéven belül a 180 napot meghaladta. /Htv. 37. § (3) bekezdése/
Ideiglenes jellegű az iparűzési tevékenység, ha az önkormányzat illetékességi területén az ott
székhellyel, telephellyel nem rendelkező vállalkozó tevékenységet folytat. Az adókötelezettség az
iparűzési tevékenység megkezdésének napjával keletkezik és a tevékenység megszűnésének napjával
szűnik meg. Az ideiglenes jelleggel végzett iparűzési tevékenység esetén a tevékenység végzésének
időtartama az irányadó.
A helyi iparűzési adó alapját az ÁFA-mentes árbevételből kiindulva kell megállapítani. Állandó jelleggel
végzett iparűzési tevékenység esetén az adó alapja – 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 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 3. számú mellékletben meghatározottak szerint megosztania.
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 átalányadózó 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,
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mint a személyi jövedelemadóról szóló törvény szerinti – e tevékenységből származó – bevételének 80
százaléka. A személyi jövedelemadóról szóló törvényben meghatározott egyéni vállalkozó,
mezőgazdasági őstermelő – feltéve, hogy őstermelői tevékenységéből származó bevétele az adóévben
a 600.000,-forintot meghaladja -, a jogi személy, egyéni cég, egyéb szervezet esetében – ideértve azt is,
ha az felszámolás vagy végelszámolás alatt áll – ha az adóévet megelőző adóévben – 12 hónapnál
rövidebb adóévet megelőző adóév esetén napi arányosítással számítva időarányosan nem haladta meg
a 8 millió forintot, illetve a tevékenységét adóévben kezdő vállalkozó esetén az adóévben –
időarányosan – a 8 millió forintot várhatóan nem haladja meg, akkor az adó alapja a nettó
árbevételének 80 százaléka.
Az egyszerűsített adóalap-megállapításról szóló bejelentést legkésőbb az adóévről szóló bevallás
benyújtására előírt határidőig kell megtenni az adóhatóságnál.
2005. január 1-jétől a vállalkozók a foglalkoztatás növeléséhez kapcsolódó adó-alapmentességet is
igénybe vehetnek. A vállalkozók egy fővel több foglalkoztatott után egymillió forinttal csökkenthetik
helyi adó alapjukat, kivéve azt a létszámbővítést, amely a Nemzeti Foglalkoztatási Alapból folyósított
támogatás igénybevételével jött létre.
Amennyiben a megelőző adóévben a foglalkoztatás növeléséhez kapcsolódó adóalap mentességet
érvényesített, és az adóévben az átlagos statisztikai állományi létszáma az előző adóév átlagos
statisztikai állományi létszámához képest 5 %-ot meghaladó mértékben csökkent, akkor az adóévet
megelőző adóévre igénybe vett adóalap mentesség összegével a Htv. 39. §-ának (1) bekezdése szerinti
adóalapot meg kell növelni.
Az Ör. 1. § (1) bekezdése alapján az állandó jelleggel végezett iparűzési tevékenység esetén az adó évi
mértéke az adóalap 2 %-a.
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