
Helyi iparűzési adó 
 

Apc község illetékességi területéhez kapcsolódó adókötelezettségeket (bejelentés, változás-bejelentés, 
bevallás) az Apci Polgármesteri Hivatal Adóhatóságához kell benyújtani. 
 
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 (továbbiakban: Art.) 
35/2008. (XII. 31.) PM. rendelet 
 
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 Apc Községi Önkormányzat 62100188-11035972 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. 

A Htv. 42/D § (1) bekezdése szerint: „Az adózó az állandó jellegű helyi iparűzési adóról szóló 
adóbevallási kötelezettségét - ideértve az adóbevallás kijavítását és az önellenőrzéssel való helyesbítést 
- a PM rendelet szerinti bevallási nyomtatványon az állami adóhatósághoz elektronikus úton, az állami 
adóhatóság hatáskörébe tartozó adókról szóló bevallások benyújtására vonatkozó rendelkezések 
értelemszerű alkalmazásával, az általános nyomtatványkitöltő program használatával is teljesítheti.” 

Az állandó jelleggel végzett tevékenység után fizetendő helyi iparűzési adóbevallást kizárólag az erre 

rendszeresített nyomtatványon áll módunkban elfogadni! 

 
 
Kapcsolódó információk: 
 
Az adóbevallás benyújtására Apc község illetékességi területén gazdasági tevékenységet végző 
vállalkozók kötelezettek, akiknek/amelyeknek a község területén 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; 



Állandó jelleggel végzett iparűzési tevékenység 
 
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 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. 
 
Apc község közigazgatási területén az állandó jelleggel végezett iparűzési tevékenység esetén az adó 

évi mértéke az adóalap 1.9 %-a. 

 

 

Az adó alapja 
 
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. 
 
 
Ideiglenes jelleggel végzett iparűzési tevékenység 
 
Ideiglenes jellegű az iparűzési tevékenység, ha az önkormányzat illetékességi területén az ott 
székhellyel, telephellyel nem rendelkező vállalkozó tevékenységet folytat, mely időtartama meghaladja a 
30 napot, de nem éri el a 180 napot. 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. 
 
Apc község közigazgatási területén az ideiglenes jelleggel végezett iparűzési tevékenység esetén az 

adó mértéke a tevékenység 31. napjától a 180. napig 2000 Ft/nap.  

 

Amennyiben az iparűzési tevékenység időtartama meghaladja a 180 napot, az adóalany köteles 

telephelyet létesíteni és bejelentkezni állandó jellegű iparűzési tevékenységet végzőként. 


