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KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ A BEVALLÁS IDEIGLENES
HELYI IPARŰZÉSI TEVÉKENYSÉGRŐL
NYOMTATVÁNYHOZ
Űrlap száma: ASP-ADO-057-2015
Az ideiglenes iparűzési tevékenység utáni adóra vonatkozó helyi adókról szóló 1990. évi
C. törvény szerinti rendelkezések 2020. december 31-ével hatályukat vesztették.
1. ELŐLAP
Az ügyindítás előtt be kell jelentkezni az ügyfélkapun keresztül, ebben az esetben az Űrlap
automatikusan feltölti az azonosító adatok többségét.
Az előlap a beküldő adatait tartalmazza: - Beküldő viselt neve, - Beküldő születési neve, Beküldő anyjának születési neve, - Beküldő születési helye, ideje, - Beküldő címe, - Beküldő
tartózkodási helye, - Beküldő levelezési címe, - Beküldő adóazonosító jele, - Beküldő
emailcíme, telefonszáma.
Az ügyindításkor az ELJÁRÁS MÓDJA mezőben ki kellett választani, hogy Saját nevében
vagy Meghatalmazottként/képviselőként kívánja benyújtani az elektronikus űrlapot.
„Meghatalmazott?” kérdésre az ügyindításkor megadottal összhangban kell válaszolni.
„Elektronikus kapcsolattartást engedélyezi?” kérdésre adott választól függ, hogy milyen módon
kap választ a hivataltól.
Az „Előzmény információ” kérdésre a korábbi irat iktatószámát, illetve egyéb adatokat adhat
meg.
2. FŐLAP
I. Tevékenység jellege
I/1. Építőipari, természeti erőforrás feltárási, kutatási tevékenység
Az építőipari tevékenység fogalmát definiálja. A Htv. 52. § 24. pontja építőipari tevékenység:
a Gazdasági Tevékenységek Egységes Osztályozási Rendszere 2008. január 1-jétől hatályos
(TEÁOR’08) besorolása szerint a 41-43. ágazatokba sorolt tevékenységek összessége.
TEÁOR’08) besorolása szerint a 41-43.:
- épületek építése (épületépítési projekt szervezése, lakó- és nem lakó épület építése),
- egyéb építmény építése (út, autópálya, vasút, híd, alagút; közműépítés ill. egyéb építmény pl.
vízi létesítmények építése),
- speciális szaképítés (bontás, építési terület előkészítése; épületgépészeti szerelés, mint pl.
villanyszerelés, víz, gáz, fűtés, légkondicionáló szerelés; befejező építés, mint pl. vakolás,
épületasztalos munkák, padló- és falburkolás, festés; egyéb speciális szaképítés, mint pl.
tetőfedés, tetőszerkezet építése).
I/2. Egyéb ideiglenes jellegű tevékenység
A vállalkozó egyéb tevékenységet végez, ha annak folytatásából közvetlenül bevételre tesz
szert, tevékenysége nem sorolható az építőipari tevékenységek közé és egyetlen önkormányzat
illetékességi területén sem rendelkezik a fentiekben értelmezett székhellyel, telephellyel. E
körbe tartozik egyebek között, ha egy külföldi vállalkozás Magyarországon végez
bevételszerző tevékenységet, mint pl. gépsorbeállítást; vagy filmforgatás valamely
önkormányzat illetékességi területén.
1/2

ASP-ADO-057-2015

Kitöltési útmutató

II. Bevallási időszak
Az időszak megjelölése.
Akkor lehet ideiglenes jellegű (építőipari) iparűzési tevékenységről beszélni, ha a tevékenység
végzésének időtartama a konkrét adóéven belül a 30 napot meghaladja, de nem éri el a 181
napot. Előzőek alapján a tevékenység végzésének 31. napjától, folyamatosan vagy
megszakításokkal, összesen a 180. napig áll fenn - egy adóévben legfeljebb 150 napig – az
ideiglenes jellegű iparűzési adókötelezettség. Ha a vállalkozó tevékenysége két adóévet is
felölel, akkor adóévenként kell értelmezni az adókötelezettséget.
III. Az adó
1. A II. pontban szereplő időszak napjainak száma: a bevallási időszaknak megfelelően
töltődik.
2. Az adott adóévben, korábbi ideiglenes iparűzési tevékenységre vonatkozó
bevallás(ok)ban szereplő időszak(ok) napjainak száma.
3. Itt kell feltüntetni a nem adóköteles napok számát, mely maximálisan 30 nap lehet.
4. Azon napok számát kell megadni, amelyekre vonatkozóan a korábbi bevallás(ok)ban
adófizetési kötelezettség volt.
5. Az adóköteles napok száma. Automatikusan töltődik az előzőek alapján.
6. Fizetendő adó. Automatikusan töltődik az előzőek alapján.
IV. Adóalany
Az adózó személyes, illetve a cég, szervezet adatait kell megadni.
V. Felelősségem tudatában kijelentem, hogy a bevallásban közölt adatok a valóságnak
megfelelnek: helyiség, dátum. Amennyiben nem elektronikusan nyújtja be a kérelmét, úgy
ügyeljen rá, hogy a kérelem aláírás nélkül érvénytelen.
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HELYI IPARŰZÉSI ADÓ ÜGYLEÍRÁSA
Ügy megnevezése
Helyi iparűzési adó

Ügyleírás:
A helyi adókról szóló 1990. évi C. törvény (Htv.) 35. §-a alapján a helyi iparűzési adóban
adóköteles az önkormányzat illetékességi területén végzett vállalkozási tevékenység.
Adóköteles iparűzési tevékenység: a vállalkozó e minőségben végzett nyereség-, illetőleg
jövedelemszerzésre irányuló tevékenysége. A vállalkozó iparűzési tevékenységet végez az
önkormányzat illetékességi területén, ha ott székhellyel, telephellyel rendelkezik. Az adó
alanya a helyi adókról szóló törvényben meghatározott adóalany. Az adókötelezettség az
iparűzési tevékenység megkezdésének napjával keletkezik és a tevékenység megszüntetésének
napjával szűnik meg.
Az adó alapja általános esetben iparűzési tevékenység esetén az értékesített termék, illetőleg
végzett szolgáltatás nettó árbevétele, csökkentve az eladott áruk beszerzési értéke és
közvetített szolgáltatások értéke együttes összegével, az alvállalkozói teljesítések értékével, az
anyagköltséggel, továbbá az alapkutatás, alkalmazott kutatás, kísérleti fejlesztés adóévben
elszámolt közvetlen költségével.
Az általánostól eltérően, az adóalap egyszerűsített meghatározását választó vállalkozók a Htv.
39/A. §, illetve a 39/B. §-a szerint is megállapíthatják az adó alapját.
Az adó mértéke Cegléd Városában iparűzési tevékenység esetén a Htv.-ben meghatározott
adóalap 2%-a.
Mentes az iparűzési adó alól a helyi adókról szóló 1990. évi C. törvény 52. § 23. pontjában
meghatározott adóalany, feltéve, ha vállalkozási szintű iparűzési adóalapja az adóévben a 20
millió forintot nem haladja meg és a nettó árbevétel legalább 80%-a külön jogszabály alapján
háziorvosi / házi gyermekorvosi /fogorvosi alapellátási/védőnői tevékenység végzésére
vonatkozó, az Országos Egészségbiztosítási Pénztárral kötött finanszírozási szerződés alapján
az Egészségbiztosítási Alapból származik. Az adókedvezményt az Cegléd Város
Önkormányzata Képviselő-testületének a helyi iparűzési adóról szóló 30/2010. (XII. 23.)
önkormányzati rendeletének 1. melléklet szerinti nyilatkozat benyújtásával lehet igénybe
venni. A nyilatkozatot a helyi iparűzési adó bevallással egyidejűleg kell benyújtani.

Jogszabályi háttér:
• a helyi adókról szóló 1990. évi C. törvény,
• az adózás rendjéről szóló 2017.évi CL. törvény,
• az adóigazgatási eljárás részletszabályairól szóló 465/2017. (XII. 28.) Korm. rendelet,
• az adóigazgatási rendtartásról szóló 2017. évi CLI. törvény,
• az adóhatóság által foganatosítandó végrehajtási eljárásokról szóló 2017. évi CLIII.
törvény,
• az elektronikus ügyintézés és a bizalmi szolgáltatások általános szabályairól szóló 2015.
évi CCXXII. törvény,
• Cegléd Város Önkormányzata Képviselő-testületének a helyi iparűzési adóról szóló
30/2010. (XII. 23.) önkormányzati rendelete.
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Adóbevallást benyújtó személye:
Az adózó vagy az adózó törvényes képviselője vagy állandó meghatalmazottja.

Benyújtás formája és módja:
2021. január 1-jétől az adóalanyok - főszabály szerint - nem az önkormányzati, hanem
csak és kizárólag az állami adóhatósághoz (NAV) kötelesek benyújtani helyi iparűzésiadóbevallásukat. A nyilatkozatot az önkormányzat részére kell megküldeni.
A bevallás benyújtható az adóhatóság által rendszeresített papíralapú bevallási
nyomtatványokon postai úton, illetve személyesen az Adóhatósági Irodában. A nyomtatványok
letölthetőek a https://www.cegled.hu/index.php?t=nyomtatvanyok/nyomtatvanyok honlapról
az Iparűzési adó pont alatt.
Papíralapú nyomtatványt az Elektronikus ügyintézésre nem kötelezett adózók
nyújthatják be:
- természetes személy,
- lakásszövetkezet, adószámmal nem rendelkező egyesület és alapítvány,
- 2021-ben 1 044 000,- Ft éves árbevételt meghaladó mezőgazdasági őstermelő,
- az egyéni vállalkozói nyilvántartásban nem szereplő, de az SZJA törvény alapján egyéni
vállalkozónak minősülő személy (közjegyző, egyéni ügyvéd, szabadalmi ügyvivő,
önálló bírósági végrehajtó, szolgáltató állatorvos.
Az elektronikus ügyintézés és a bizalmi szolgáltatások általános szabályairól szóló 2015. évi
CCXXII. törvény (Eüsztv.) 1. § 23. pontja szerinti gazdálkodó szervezetnek minősülő adózó
- ide tartozik az egyéni vállalkozó is - az Eüsztv.-ben meghatározott módon, azaz elektronikus
úton köteles kapcsolatot tartani az önkormányzati adóhatósággal. Az Eüsztv. 9. § (1) bekezdése
alapján a gazdálkodó szervezet elektronikus ügyintézésre kötelezett az elektronikus ügyintézést
biztosító szervek feladat- és hatáskörébe tartozó ügyben, így iparűzésiadó ügyben is.
Az adózó az iparűzési tevékenység utáni adóelőlegét az adóév harmadik hónapjának
tizenötödik napjáig, valamint kilencedik hónapjának tizenötödik napjáig fizeti meg (jellemzően
március 15. illetve szeptember 15.) Az adózó a megfizetett adóelőleg és az adóévre
megállapított adó pozitív különbözetét az adóévet követő év ötödik hónapjának utolsó napjáig
fizeti meg, illetve a túlfizetést ettől az időponttól igényelheti vissza (május 31-től). A
befizetésére szolgáló számla neve és száma: Cegléd Város Önkormányzatának Helyi Iparűzési
Adó Beszedési Számla (11742025-15394772-03540000).

Benyújtás céljára szolgáló űrlap:
Az adózónak az iparűzési tevékenysége után az adóról a helyi iparűzési adóbevallást az adóévet
követő év ötödik hónapjának utolsó napjáig (jellemzően május 31-ig) kell benyújtania. Az
elektronikusan benyújtható adóbevallás elérhetősége: a Nemzeti Adó- és Vámhivatal (NAV)
honlapján https://www.nav.gov.hu/ találhatók ÁNYK formátumban.
Papíralapú nyomtatvány, és kitöltési útmutató:
https://www.cegled.hu/nyomtatvanyok/adohatosagi/2020_evi_adobevallas_ures_urlap_pdf_2
021_evi_verzio.pdf
https://www.cegled.hu/nyomtatvanyok/adohatosagi/kitoltesi_utmutato_a_2021_evi_helyi_ipa
ruzesi_adobevallashoz_2021_evi_verzio.pdf
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Nyilatkozat:
https://www.cegled.hu/nyomtatvanyok/adohatosagi/nyilatkozat_haziorvosok_helyi_iparuzesi
_adomentessegehez.pdf

Eljárás díja:
Az adóztatás és az adóigazgatási eljárás költségeit az önkormányzat viseli. A bejelentkezéssel,
változás bejelentéssel, adóbevallással kapcsolatos eljárás az ügyfél/adózó számára díj, illeték
és költségmentes.

Ügyintézési idő:
Az ügyintézési határidő az irat az eljárásra hatáskörrel és illetékességgel rendelkező
adóhatósághoz történő megérkezését követő napon kezdődik. Ha jogszabály eltérően nem
rendelkezik, az ügyintézési határidő harminc nap.

Az irat kézbesítése:
A bevallás kapcsán döntés, határozat, végzés nem kerül kiadásra.

Az önkormányzati adóhatóságunk elérhetőségei:
Ügyfélfogadás helye: Ceglédi Közös Önkormányzati Hivatal Adóhatósági Iroda, Cegléd,
Kossuth tér 1.
Általános ügyfélfogadás időpontjai:
Hétfő: 12.30-18.00,
Kedd: 8.00-12.00,
Szerda: 12.30-16.00,
Csütörtök: nincs
Péntek: 8.00-12.00
E-mail cím: ado@cegledph.hu
Honlap cím: www.cegled.hu
Telefonszám: +36 (36) 511-400
Hivatali
kapu használata
KRID azonosítója: 606103744
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