Tájékoztató
a helyi iparűzési adó számításának, bevallásának, fizetésének szabályairól
Tisztelt Adózók!
Jászberény Város Önkormányzati Adóhatósága felhívja szíves figyelmüket a 2018. évről szóló helyi
iparűzési adóbevallás benyújtásának határidejére, amely 2019. május 31. péntek.
Kinek keletkezik Jászberényben helyi iparűzési adókötelezettsége?
A helyi adókról szóló 1990. évi C. törvény (a továbbiakban: Htv.) 35. §-a alapján adóköteles az
önkormányzat illetékességi területén állandó vagy ideiglenes jelleggel végzett vállalkozási tevékenység
(a továbbiakban: iparűzési tevékenység). Az adó alanya a vállalkozó.
Adóköteles iparűzési tevékenység: a vállalkozó e minőségben végzett nyereség-, illetőleg
jövedelemszerzésre irányuló tevékenysége. A Htv. 37. §-a szerint 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 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, vagy olyan
más tevékenységet végez, amelynek folytatásából közvetlenül bevételre tesz szert, feltéve, hogy
egyetlen önkormányzat illetékességi területén sem rendelkezik székhellyel, telephellyel.
Az adóalap számításának szabályai
Állandó jelleggel végzett iparűzési tevékenység esetén az adó alapja a nettó árbevétel, csökkentve az
eladott áruk beszerzési értéke és a közvetített szolgáltatások értéke, együttes összegével, az alvállalkozói
teljesítések értékével, az anyagköltséggel, az alapkutatás, alkalmazott kutatás, kísérleti fejlesztés
adóévben elszámolt közvetlen költségével. Ha a 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 törvény 3. számú mellékletében
meghatározottak szerint megosztania.
A számítás részletszabályai megtalálhatók az önkormányzati Hivatali portálon az adóügyek/Helyi
iparűzési adó űrlapjainál elérhető Kitöltési útmutatóban vagy a Jászberény honlapján:
http://www.jaszbereny.hu/ado_kitoltutmutat.php .
Mennyi helyi iparűzési adót kell fizetni Jászberényben?
Jászberényben a helyi adókról szóló 46/2011. (XII. 22.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: Ör.)
6. §-a alapján az állandó jelleggel végzett iparűzési tevékenység esetén az éves mérték az adóalap 1,9%a, az ideiglenes jelleggel végzett iparűzési tevékenység esetén naptári naponként az adó mértéke 5000
Ft.
Milyen helyi adókedvezmény, adómentesség vehető igénybe?
Amennyiben a vállalkozás szintjén képződött adóalap nem haladja meg az 1,6 millió forintot, a
vállalkozói tevékenység után az adót nem kell megfizetni. Adómentesség illeti meg a háziorvos,
védőnő vállalkozót feltéve, ha annak vállalkozási szintű adóalapja az adóévben a 20 millió forintot nem
haladja meg.

Meddig kell a helyi iparűzési adóbevallást benyújtani, az adót megfizetni illetve mikortól lehet a
túlfizetést visszaigényelni?
A 2018. évben kezdődött adóévi iparűzésiadó-kötelezettségről, mind a naptári évvel azonos üzleti évet,
mind a naptári évtől eltérő üzleti évet választó adózóknak, az adóév utolsó napját követő ötödik hónap
utolsó napjáig kell adóbevallást benyújtaniuk Jászberény Város Önkormányzati Adóhatóságához. Az
adózás rendjéről szóló 2017. évi CL. törvény (a továbbiakban: Art.) 2.melléklet II/A) 1. pontja szerint
a naptári évvel azonos üzleti éves adózóknak a 2018. adóévről szóló bevallást 2019. május 31-éig
kell benyújtani.
Az adózó az állandó jellegű helyi iparűzési tevékenység utáni adóban az adóelőlegét az adóév harmadik
hónapjának tizenötödik napjáig, valamint kilencedik hónapjának tizenötödik napjáig; az adóelőlegkiegészítés összegét az adóév utolsó hónapjának huszadik napjáig fizeti meg. Az Art. 3.melléklet II/A
1. c) pontja alapján az adózó a megfizetett adóelőleg és adóelőleg-kiegészítés, valamint az adóévre
megállapított adó pozitív különbözetét az adóévet követő év ötödik hónapjának utolsó napjáig fizeti
meg, illetve a túlfizetést ettől az időponttól igényelheti vissza. A naptári évvel azonos üzleti éves
adózóknak a 2018. évi adókülönbözetet 2019. május 31-éig kell megfizetni, illetve túlfizetés esetén
a különbözet ettől az időponttól igényelhető vissza.
A befizetést lehetséges teljesíteni utalással, bankkártyás fizetéssel és személyesen az Adóigazgatási
Irodában (5100 Jászberény, Rákóczi út 42-44.) bankkártya leolvasó terminálon (POS) keresztül.
A helyi iparűzési adó befizetésére szolgáló számla neve és száma: Helyi Iparűzési Adó Beszedési
Számla 10300002-10697900-49020320.
A helyi iparűzési adóbevallás benyújtása az új OHP felületéről lépésről lépésre
Az OHP portál az önkormányzati ASP rendszerben az elektronikus önkormányzati ügyintézés
helyszíne. Az e-ügyintézés országosan egységes ügymenetet biztosít és ahogy a személyes
ügyfélfogadásnál megszokhattuk, úgy a digitális térben is végig vezet minket a program a jól ismert
folyamatokon. Az oldal megtekintéséhez böngészőprogram (Internet Explorer, Chrome, Firefox, Safari,
stb.) és internet hozzáférés szükséges. Ügyindításhoz, azaz elektronikus űrlapkitöltéshez Adobe Flash
kiegészítő alkalmazás telepítése is szükséges a böngészőhöz. Az Önkormányzati Hivatali Portálon
keresztül bejelentkezett felhasználók ügyeket indíthatnak, követhetnek és adóegyenleget kérdezhetnek
le. Elektronikus beküldés csak és kizárólag a „Bejelentkezéssel" KÜNY (ügyfélkapus) beazonosított
belépéssel lehetséges.
Az iparűzési adóbevallás elektronikus úton közvetlenül benyújtható a székhely, telephely szerinti
önkormányzati adóhatósághoz (iForm típusú nyomtatványon). Az adóbevallás elektronikus úton való
benyújtása az elektronikus ügyintézés és a bizalmi szolgáltatások általános szabályairól szóló 2015. évi
CCXXII. törvény (a továbbiakban: Eüsztv.) és az adóigazgatási rendtartásról szóló 2017. évi CLI.
törvény szabályai alapján teljesítendő.
Ügyindítás
Az állandó jellegű 2018. évi helyi iparűzési adóbevallás az Önkormányzati Hivatali Portálról
(továbbiakban: OHP) – elérhetősége: https://ohp-20.asp.lgov.hu/nyitolap - a bejelentkezést követően
indítható elektronikusan. Az ügyindítás kiválasztása után az eljárás módját kell meghatározni.
Az eljárás módja lehet:
- Saját nevén (magánszemélyként),
- Cég nevében

- Saját néven (egyéni vállalkozóként)
- Egyéni vállalkozó nevében
- Más természetes személy nevében.
Képviselet/Meghatalmazás esetén az önkormányzati hivatali portálon az eljárás módjától függően a
képviselt azonosító adatainak megadása is szükséges. FONTOS! A cég nevében történő ügyintézés
esetén csak cégkapu képviseleti jogosultsággal rendelkező képviselő/meghatalmazott tud
elektronikusan ügyet indítani.
Űrlap kiválasztása, kitöltése és elektronikus benyújtása
Az ágazaton belül az adóügyet, az ügytípuson belül a helyi iparűzési adót kell kiválasztani, majd az
űrlapok lekérését követően kezdhető meg a kiválasztott űrlap online kitöltése és befejezésképpen annak
elektronikus beküldése.
A bevallás két fejezetből áll, az Előlapból és a Főlapból. Az Előlapot a bejelentkezés szerinti adatokkal
a program kitölti. A Főlap és mellékleteinek kitöltését részletesen leírja az önkormányzati Hivatali
portálon az adóügyek/Helyi iparűzési adó űrlapjainál elérhető Kitöltési útmutató vagy megtalálható a
Jászberény honlapján az alábbi elérhetőségen: http://www.jaszbereny.hu/ado_kitoltutmutat.php .
A „További műveletek alatt találhatók az űrlap ellenőrzésére, mentésére és beküldésére szolgáló
menüpontok.
A helyi iparűzési adó meghatározott részének célirányos felajánlása
A helyi iparűzési adó meghatározott részének célirányos felhasználásáról szóló 43/2013. (XI. 14.)
önkormányzati rendelet alapján a város azon gazdasági szereplői, akiknek a tárgyévet megelőző évre
befizetett helyi iparűzési adójuk meghaladja az 1 millió forintot, az adóbevallás benyújtásával
egyidejűleg felajánlhatják a megfizetett



adó 2/100-d részét a Szakképzési Ösztöndíj Alap,
adó 3/100-d részét:
 Oktatási Alap,
 Kulturális Alap,
 Egészségügyi Alap,
 Szociális Alap,
 Környezetvédelmi Alap,
 Sport Alap és
 Infrastruktúra Alap számára.

Az adózó által jelölt összeg Alaponként nem lehet kevesebb, mint 10.000 Ft és legfeljebb 3 Alapra
irányuló felajánlást tehet.
Felajánlási nyilatkozata érvénytelen annak az adózónak, aki:
a) az éves adóbevallását és nyilatkozatát a törvényben előírt helyi iparűzési adóra vonatkozó bevallási
határidőt követően nyújtja be, vagy
b) a Jászberény Városi Önkormányzatnál nyilvántartott adó-, díj- és adók módjára behajtásra kimutatott
követelés, késedelmi pótlék, bírság, valamint illeték hátralékkal rendelkezik és ezt az esedékes tartozást
a bevallási határidőt követő 30 napon belül nem rendezi, vagy
c) feldolgozhatatlan, hiányos vagy hibás bevallást nyújt be, és az adóhatóság felhívására előírt határidőig
annak javítását nem végzi el.
d) a rendeletben foglalt felajánlási feltételeket figyelmen kívül hagyja.

A felajánlásról szóló nyilatkozat a www.jaszbereny.hu honlapon Hivatal/e-Ügyintézés menüpont alatt
található, amelyet a bevalláshoz tud csatolni a beküldés előtt az OHP felületéről vagy az e-Papír
szolgáltatással tudja benyújtani adóhatóságunkhoz.
A felajánlásról szóló nyomtatvány a www.jaszbereny.hu honlapon a Hivatal/ e-Ügyintézés menüpont
alatt található, amelyet kitöltve, aláírva, bélyegzővel ellátva pdf. formátumban az OHP felületről
elektronikusan indított helyi iparűzési adóbevalláshoz csatolva, vagy ePapírként nyújtható be a
https://epapir.gov.hu/ portálról.
Az Adóigazgatási Iroda a Rákóczi út 42-44. szám alatt áll a lakosság rendelkezésére: Hétfő, Kedd,
Péntek: 7.30-12.00 óráig, Szerda: 7.30-12.00 és 13.00-16.30 óráig.
Köszönjük, hogy befizetett adójával hozzájárul városunk fejlődéséhez.
Tisztelettel:
Jászberény Önkormányzati Adóhatósága

