
Ügytípus: Helyi iparűzési adó  

Eljáró belső szervezeti egység: Adóügyi Osztály 
 
Illetékességi terület: Szolnok város közigazgatási területe 
 
Az ügyintézéshez szükséges dokumentumok, nyomtatványok: 

- Bejelentkezés, Változás-bejelentés 
- Papír alapú bevallások 
- Űrlapok az elektronikus bevallásokhoz 
- Nyilatkozat a feltételes mentességről 

 
Eljárási illeték: az alapeljárás illeték- és díjmentes  
 
Alapvető eljárási szabályok:   
Az eljárás az ügyfél által benyújtott nyomtatványokkal, iratokkal indul.  
 
Az eljárást megindító irat benyújtásának módja:  
 Új adózó a Bejelentkezés, Változás-bejelentés nyomtatvány kitöltésével regisztráltatja magát 

az adóhatóságnál. 
 Az adózónak az adókötelezettséget érintő változást annak bekövetkezésétől számított 15 

napon belül kell bejelenteni a Bejelentkezés, Változás-bejelentés nyomtatványon. 
 A kisadózó vállalkozások tételes adója hatálya alá tartozó vállalkozó a Htv. (3) bekezdés 

szerinti adóalap-megállapítás választását - az önkormányzati adóhatóság által rendszeresített 
- bejelentkezési, bejelentési, bevallási nyomtatványon, a kisadózó vállalkozások tételes 
adójának hatálya alá tartozás napjától számított 45 napon belül jelenti be az önkormányzati 
adóhatóság számára. 

 Az adóévi helyi iparűzési adóbevallást az adóévet követő év május 31-ig kell benyújtani.  
 
Ügyfélfogadási idő:  

hétfő:  13.00 – 16.00-ig 
szerda:   08.00 – 16.00-ig 
péntek:  08.00 – 12.00-ig 

 
Az adó megfizetése:  
 adóelőleg: első része: adóév március 15., második része: adóév szeptember 15. 
 adókülönbözet: május 31. 
 feltöltés: december 20. 

 
Befizetés módja: átutalással 11745004-15408930-03540000 számlaszámra vagy postai 
befizető lapon (csekken)  
 
Az ügymenetre vonatkozó általános tájékoztatás:  
Adóköteles az önkormányzat illetékességi területén állandó, vagy ideiglenes jelleggel végzett 
vállalkozási tevékenység (iparűzési tevékenység).  



 
Az adó alanya: a vállalkozó.  
 
Az adó alapja:  
 Állandó jelleggel végzett iparűzési tevékenység esetén az adó alapja a nettó árbevétel, 

csökkentve a) az eladott áruk beszerzési értéke és a közvetített szolgáltatások értéke, együttes 
- a a helyi adókról szóló 1990. évi C. törvény (továbbiakban: Htv.) 39. § (4)-(8) bekezdésben 
meghatározottak szerint számított - összegével, az anyagköltséggel, továbbá az alapkutatás, 
alkalmazott kutatás, kísérleti fejlesztés adóévben elszámolt közvetlen költségével. Mentes az 
adóalapnak az a része, amely a külföldön létesített telephelyen végzett tevékenységből 
származik. 

 Ideiglenes jelleggel végzett iparűzési tevékenység esetén az adó alapja tevékenységvégzés 
naptári napjainak száma  

 
Az adó mértéke:  
 Állandó jelleggel végzett iparűzési tevékenység esetén az adó évi mértéke az adóalap 2%-a. 
 Ideiglenes jelleggel végzett iparűzési tevékenység esetén az adó mértéke a Htv. 37.§ (2) 

bekezdése szerinti tevékenység végzés után naptári naponként 1.000.- Ft. 
 
Adókedvezmény: 
Szolnok város illetékességi területén székhellyel vagy telephellyel rendelkező vállalkozó, 
akinek/amelynek a vállalkozási szintű adóalapja nem haladja meg a 2,5 millió forintot, a végleges 
iparűzési adóból 30%-os adókedvezményre jogosult 2009. január 1-től. A kedvezmény az 
adóévről benyújtott adóbevallásban érvényesíthető. 
 
Adómentesség háziorvos, védőnő vállalkozók számára: 
2016. január 1-től a helyi iparűzési adóról szóló 43/2010. (XII.10.) önkormányzati rendelet 4. § 
(3) bekezdése szerint a helyi adókról szóló 1990. évi C. törvény 39/C.§ (4) bekezdésben foglalt 
feltétel fennállása esetén mentes az adó alól a háziorvos, védőnő vállalkozó. Az a vállalkozó 
veheti igénybe a mentességet, akinek/amelynek a vállalkozási szintű iparűzési adóalapja az 
adóévben a 20 millió forintot nem haladja meg és aki/amely - gazdálkodó szervezetként vagy 
egyéni vállalkozóként - külön jogszabály alapján háziorvosi, házi gyermekorvosi, fogorvosi 
alapellátási vagy védőnői tevékenységet végez és nettó árbevételének legalább 80%-a e 
tevékenység (tevékenységek) végzésére vonatkozó, az Országos Egészségbiztosítási Pénztárral 
kötött finanszírozási szerződés alapján az Egészségbiztosítási Alapból származik. 
 
Vonatkozó jogszabályok:   
 2010. december 31-ig hatályos a helyi iparűzési adóról szóló 39/1991.(XII.17.) 

önkormányzati rendelet, valamint a 2011. január 1-től hatályos a helyi iparűzési adóról szóló 
43/2010. (XII.10.) önkormányzati rendelet 

 a helyi adókról szóló 1990. évi C. törvény 
 az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény 
 a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. 

törvény  
 


