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AZ ADÓ ALANYA ÉS TÁRGYA 

 

 Adóköteles az önkormányzat illetékességi területén állandó vagy ideiglenes jelleggel 

végzett vállalkozási tevékenység. Az adó alanya a 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 forintot meghaladja; 

3. a jogi személy, ideértve azt is, ha az felszámolás vagy végelszámolás alatt áll; 

4. egyéni cég, egyéb szervezet, ideértve azt is, ha az felszámolás vagy 

végelszámolás alatt áll. 

A vállalkozó állandó jellegű iparűzési tevékenységet végez az önkormányzat 

illetékességi területén, ha ott székhellyel, telephellyel rendelkezik, függetlenül attól, 

hogy tevékenységét részben vagy egészben székhelyén (telephelyén) kívül folytatja. 

Ideiglenes jellegű az iparűzési tevékenység, ha az önkormányzat illetékességi területén 

az ott székhellyel, telephellyel nem rendelkező vállalkozó 

1. 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, 

2. bármely - az előző pontba nem sorolható - tevékenységet végez, ha annak 

folytatásából közvetlenül bevételre tesz szert, feltéve, hogy egyetlen 

önkormányzat illetékességi területén sem rendelkezik székhellyel, 

telephellyel. 

 Az 1990. évi helyi adókról szóló törvény szerint a kisadózó vállalkozások tételes 

adójának hatálya alá tartozó vállalkozók (KATA alanyai) adóévre választhatják a helyi 

iparűzési adóban a kisadózó vállalkozások tételes adójára vonatkozó egyszerűsített, 

tételes adóalap-megállapítási módszert. A KATA alanya a KATA hatálya alá tartozás 

kezdő napjától számított 45 napon belül vagy az adóév február 15-éig – jogvesztő 

határidőkig – változás bejelentési nyomtatvány benyújtásával dönthet arról, ha az adóévi 

iparűzési adót tételes adóalap szerint teljesíti.  



AZ ADÓ MÉRTÉKE 

 állandó jellegű iparűzési tevékenység esetén az önkormányzat illetékességi területére 

eső adóalap 2 %-a 

 ideiglenes jelleggel végzett iparűzési tevékenység esetén a tevékenység végzése után 

naptári naponként 5.000,- Ft 

 kisadózó vállalkozások tételes adójának hatálya alá tartozó vállalkozók esetében évi 

50.000 Ft  

 

BEVALLÁS HATÁRIDEJE 

 adóévet követő év május 31. 

 KATA hatálya alá tartozás kezdő napjától számított 45 napon belül vagy az adóév 

február 15-éig 

 

BEFIZETÉS HATÁRIDEJE 

 Első félévi előleg  március 16. 

 Előző évi adókülönbözet május 31. 

 Második félévi előleg  szeptember 15. 

 Adófeltöltés   december 20. 

 

BEFIZETÉS MÓDJA 

 készpénz-átutalási megbízás (csekk, mely beszerezhető a Hivatal 24-es szobájában) 

 átutalással : 6 8 5 0 0 0 1 2 - 1 1 0 5 3 4 8 0  számlaszámra 

 

SZÜKSÉGES DOKUMENTUMOK 

 bevallás típusának megfelelő nyomtatvány ( szükséges nyomtatvány beszerezhető a Hivatal 24-

es szobájában) 
o bejelentkezés, változás bejelentés iparűzési adó hatálya alá ; 

o  bevallás állandó jellegű iparűzési tevékenység esetén;  

o ideiglenes jellegű iparűzési tevékenységről szóló bevallás 

 

AZ ELJÁRÁS JOGI ALAPJA 

 Az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. tv. 

 A helyi adókról szóló 1990. évi C. tv. 

 Tokaj Város Önkormányzat Képviselő-testületének 15/2015. (IX.24.) önkormányzati 

rendelete a helyi adókról 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


