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<Helyi iparűzési adó>
A hatósági ügyek intézésének rendjével kapcsolatos adatok
1. A hatáskörrel rendelkező szerv megnevezése, hatáskör gyakorlásának átruházása esetén a
ténylegesen eljáró szerv megnevezése
Jegyző
2. A hatáskörrel rendelkező, hatáskör gyakorlásának átruházása esetén a ténylegesen eljáró szerv
illetékességi területe
Érd MJV közigazgatási területe
3. Az ügyintézéshez szükséges dokumentumok, okmányok felsorolása
Az adóbevallás elérhetősége: a Nemzeti Adóhttps://www.nav.gov.hu/ találhatók ÁNYK formátumban.

és

Vámhivatal

(NAV)

honlapján

4. Az eljárási illetékek, igazgatási szolgáltatási díjak összege
Az adóztatás és az adóigazgatási eljárás költségeit az önkormányzat viseli. Az bejelentkezéssel,
változás bejelentéssel, adóbevallással kapcsolatos eljárás az ügyfél/adózó számára díj, illeték és
költségmentes.
5. Az alapvető eljárási szabályok, ezek magyarázata, az ügyintézést segítő útmutatók, az
ügymenetre vonatkozó tájékoztatás
A helyi adókról szóló 1990. évi C. törvény (Htv.) 35. §-a alapján a helyi iparűzési adóban adóköteles
az önkormányzat illetékességi területén végzett vállalkozási tevékenység. A vállalkozó iparűzési
tevékenységet végez az önkormányzat illetékességi területén, ha ott székhellyel, telephellyel
rendelkezik, függetlenül attól, hogy tevékenységét részben vagy egészben székhelyén, telephelyén
kívül folytatja. Az adó alanya a vállalkozó továbbá a Polgári Törvénykönyvről szóló törvény szerinti
bizalmi vagyonkezelési szerződés alapján kezelt vagyon. Az adókötelezettség az iparűzési
tevékenység megkezdésének napjával keletkezik és a tevékenység megszüntetésének napjával
szűnik meg. Az adóalanyt azon településeken terheli iparűzési tevékenység utáni adókötelezettség,
ahol székhelye, illetőleg telephelye található. A székhely és a telephely azonosítása kapcsán a Htv.
rendelkezéseiből kell kiindulni. 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. Ha a vállalkozó több önkormányzat illetékességi területén vagy
külföldön végez iparűzési tevékenységet, akkor az adó alapját – a tevékenység sajátosságaira
leginkább jellemzően – a vállalkozónak kell a 3. számú mellékletben meghatározottak szerint meg
kell osztania. Az adó mértéke Érd Megyei Jogú Városban iparűzési tevékenység esetén a Htv.-ben
meghatározott adóalap 2%-a.
Érd Megyei Jogú Városban mentes az adófizetési kötelezettség alól az a vállalkozás, amelynek a
vállalkozási szintű adóalapja a 2,5 millió forintot nem haladja meg, valamint az a háziorvosi, házi
gyermekorvosi, fogorvosi alapellátási vagy védőnői tevékenységet végző, akinek a vállalkozási szintű
adóalapja a 20 millió forintot nem haladja meg és nettó árbevételének legalább 80%-a e
tevékenység végzésére vonatkozó, az OEP-el kötött finanszírozási szerződés alapján az
Egészségbiztosítási Alapból származik. Az adókedvezményt nem befolyásolja, hogy az adózó az adó
alapját egyszerűsített módon határozza meg. Ennek igénybevétele az adóévről szóló bevallási
nyomtatványban történik.

1

Közérdekű adatok közzététele a www.erd.hu portálon.
6. Az eljárást megindító irat benyújtására szolgáló postacím, ügyfélfogadási vagy
közönségkapcsolati cím és nyitvatartási idő
Érd MJV Polgármesteri Hivatala
2031 Érd, Postafiók 31.
Ügyfélszolgálat: Polgárok Háza – Érd, Alsó utca 3. földszint
Ügyfélszolgálat nyitvatartási idő:
Hétfő: 8:00-12:00; 13:00-17:30
Kedd: 8:00-12:00; 13:00-16:30
Szerda: 8:00-12:00; 13:00-16:30
Csütörtök: 8:00-12:00; 13:00-16:30
Péntek: 8:00-13:00; -----Ügyfélfogadás rendje: Hétfő 13:00-17:30; Szerda 8:00-12:00 és 13:00-16:30
Hivatali Kapu: ERDPH
KRID szám: 707189964
7. Az eljárást megindító irat benyújtására, elintézésére, fellebbezésére nyitva álló határidő
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 iparűzési adó önadózáson alapuló adónem, így az iparűzési adó kapcsán döntés, határozat –
határidőben történt teljesítések esetén - nem készül. Az adózó - a törvényi előírásoknak megfelelően
- folyószámla levélben értesül az aktuális egyenlegéről.
8. Az ügyben használt formanyomtatványok listája
Az elektronikusan benyújtható adóbevallás elérhetősége: a Nemzeti Adó- és Vámhivatal (NAV)
honlapján https://www.nav.gov.hu/ találhatók ÁNYK formátumban.
9. Az ügyben igénybe vehető elektronikus programok elérése, időpontfoglalás
Az elektronikusan benyújtható adóbevallás elérhetősége: a Nemzeti Adó- és Vámhivatal (NAV)
honlapján https://www.nav.gov.hu/ találhatók ÁNYK formátumban.
10. A kapcsolódó jogszabályok jegyzéke, tájékoztatás az ügyfelet megillető jogokról és az ügyfelet
terhelő kötelezettségekről
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 elektronikus ügyintézés és a bizalmi szolgáltatások általános szabályairól szóló 2015. évi CCXXII.
törvény,
Érd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 42/2011. (VI.29.) önkormányzati rendelete
a helyi adókról.
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