
HELYI IPARŰZÉSI ADÓ  

 

Jogszabályi háttér:  

 

➢ A helyi adókról szóló 1990. évi C. törvény (Htv.)  

➢ Az adózás rendjéről szóló 2017. évi CL. törvény (Art.)  

➢ Az adóigazgatási eljárásról szóló 2017. évi CLI. törvény (Air.) 

 ➢ Adóhatóság által foganatosítandó végrehajtási eljárásokról szóló 2017. évi CLIII. törvény 

(Avt.)  

➢ Az adóigazgatási eljárás részletszabályairól szóló 465/2017. Korm. rendelet  

➢ Dorog Város Önkormányzat Képviselő-testületének a helyi iparűzési adóról szóló többször 

módosított 33/2009. (XII.18.) KT rendelete  

 

Hatáskörrel rendelkezik: jegyző  

 

Adókötelezettség, az adó alanya: Adóköteles Dorog Város illetékességi területén állandó 

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.  

 

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.  

 

Adókötelezettség keletkezése, megszűnése: Az adókötelezettség az iparűzési tevékenység 

megkezdésének napjával keletkezik és a tevékenység megszüntetésének napjával szűnik meg.  

 

Az adó alapja:  

• állandó jelleggel végzett iparűzési tevékenység esetén a nettó árbevétel, csökkentve az eladott 

áruk beszerzési értékével, a közvetített szolgáltatások értékével, az anyagköltséggel. Mentes az 

adóalapnak az a része - legfeljebb az adóalap 90%-a -, amely külföldön létesített telephelyen 

végzett tevékenységből származik, feltéve ha azt a telephely szerinti állam önkormányzatának 

fizetendő, a vállalkozási tevékenységet terhelő adó terheli.  

• Ha a vállalkozó több önkormányzat illetékességi területén végez állandó jellegű iparűzési 

tevékenységet, akkor az adó alapját - a tevékenység sajátosságaira leginkább jellemzően - a 

vállalkozónak kell a Htv. mellékletében meghatározottak szerint megosztania.  

• Az első bekezdéstől eltérően lehetőség van az adó alapjának egyszerűsített megállapítására is, 

melyet a helyi adókról szóló 1990. évi C. törvény 39/A. és 39/B. §- a szabályozza.  

 

Mentességek:  

• A társadalmi szervezet, az egyház, az alapítvány, a közszolgáltató szervezet, a köztestület, a 

közhasznú társaság, az önkéntes kölcsönös biztosító pénztár, a magánnyugdíjpénztár, a 

költségvetési szervnek nem minősülő nevelési-oktatási intézmény abban az adóévben, amelyet 

megelőző adóévben folytatott vállalkozási tevékenységéből származó jövedelme (nyeresége) 

után társasági adófizetési kötelezettsége, illetve költségvetési szerv esetében – eredménye után 

a központi költségvetésbe befizetési kötelezettsége nem keletkezett. A feltételek meglétéről az 

adóalany írásban köteles nyilatkozni az adóhatóságnak.  

• A foglalkoztatás növeléséhez kapcsolódó adóalap-mentesség:  



• Adómentes az állandó jelleggel végzett iparűzési tevékenység esetén: - az a vállalkozó, akinek 

a vállalkozási szintű adóalapja a 2,5 millió forintot az adóévben nem haladja meg - az a 

háziorvos, védőnő vállalkozó, akinek vállalkozási szintű adóalapja a 20 millió forintot az 

adóévben nem haladja meg.  

 

Az adó mértéke:  

• Állandó jellegű iparűzési tevékenység esetén: az adóalap 2 %-a  

 

Befizetési határidők:  

Első félévi előleg: március 15.  

Előző évi adókülönbözet: május 31.  

Második félévi előleg: szeptember 15.  

 

Az iparűzési adó megfizetésének módja:  

Dorog Város Önkormányzat 11740023-15385743-03540000 számú „Iparűzési adó beszedési 

számla” – jára csekken vagy átutalással.  

 

Ügymenet leírása: Az adózó az adót önadózással állapítja meg.  

 

• Állandó jellegű iparűzési tevékenységet a tevékenység megkezdését követő 15 napon belül, 

kell az adózónak vagy képviselőjének bejelentenie NAV-nál erre a célra rendszeresített 

nyomtatványon  

• Az adózónak az iparűzési adókötelezettségét érintő változást, adóköteles tevékenységének 

megszűnését annak bekövetkeztétől számított 15 napon belül be kell jelentenie az NAV-nál az 

erre rendszeresített nyomtatványon.  

• Az adózónak az iparűzési adóról az adóévet követő év május 31-ig kell bevallást tennie a 

NAV-nál erre a célra rendszeresített nyomtatványon. Naptári évtől eltérő üzleti évet választó 

adózó adóbevallását az adóév utolsó napját követő 150. napig nyújtja be.  

• A vállalkozó (kivéve az előtársaság, továbbá az adóköteles tevékenységet jogelőd nélkül 

kezdő vállalkozó, az adókötelezettség keletkezésének adóévében) adóelőleget köteles fizetni.  

A fizetendő adóelőleg mértékét az éves adóbevallás, illetve a várható adó bejelentése alapján 

az adóhatóság fizetési meghagyásban közli.  

 

Eljárási illeték: nincs  

 

Jogorvoslat: Az előleget megállapító fizetési meghagyás ellen az adózó annak kézhezvételétől 

számított 15 napon belül fellebbezéssel élhet. A fellebbezést a Komárom-Esztergom Megyei 

Kormányhivatal (Tatabánya, Bárdos László u. 2.) kell címezni, de Dorog Város Jegyzőjéhez 

kell benyújtani. A fellebbezés elektronikus úton való benyújtására nincs lehetőség. Az illeték 

mértéke a fellebbezéssel érintett, vagy a fellebbezésben vitatott összeg minden megkezdett 

10.000,- Ft-ja után 400,- Ft, de legalább 5.000,- Ft, legfeljebb 500.000,- Ft. Az illetéket banki 

átutalással vagy készpénz-átutalási megbízás feladásával lehet megfizetni Dorog Város 

Önkormányzatának 11740023-15385743-03470000 számú „Államigazgatási eljárási illeték 

beszedési számla”-jára.  

 

Az ügyintézés határideje: 30 nap  

Az ügyintézés helye: 2510 Dorog, Bécsi út 79-81., fszt. 21-es szoba  

Ügyintéző: Tasnádi Lívia Krisztina ügyintéző  

Telefon: 06- 33-431-299, 151-es mellék  

Ügyfélfogadási idő: hétfőn: 13-16 óráig szerdán: 8-12 és 13-16 óráig 


