Ideiglenes jelleggel végzett helyi iparűzési adóköteles tevékenység
A helyi adókról szóló 1990. évi C. törvény (továbbiakban: Htv. 37. § (2) bekezdése szerint
ideiglenes jellegű az iparűzési tevékenység, ha az önkormányzat illetékességi területén az ott
székhellyel, telephellyel nem rendelkező vállalkozó:
a) 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,
b) bármely - az a) pontba nem sorolható - tevékenysége, ha annak folytatásából közvetlenül
bevételre tesz szert, feltéve ha egyetlen önkormányzat illetékességi területén sem rendelkezik
székhellyel, telephellyel.
A Htv. 37. § (2) bekezdés a) pontja szerinti tevékenységvégzés esetén az adókötelezettség
időtartama a tevékenység megkezdésének napjától a felek közti szerződés alapján a
megrendelő teljesítés-elfogadásának napjáig terjedő időszak valamennyi naptári napja.
Htv. 37. § (3) Ha az építőipari tevékenység folytatásának, illetőleg a természeti erőforrás
feltárásának, kutatásának időtartama az önkormányzat illetékességi területén a 180 napot
meghaladta vagy előreláthatóan meghaladja, akkor e tevékenységek végzésének helye a
tevékenység-végzés megkezdésének napjától telephelynek minősül, a vállalkozónak állandó
jellegű iparűzési tevékenységet végzőként kell bejelentkeznie és az ideiglenes jellegű
tevékenység utáni adót nem kell megfizetnie.
Amennyiben a vállalkozó az önkormányzat illetékességi területén folytatott ideiglenes jellegű
iparűzési tevékenysége után az adóévre már fizetett adót, akkor azt - eltérően a 40. § (4)
bekezdésében foglaltaktól - az adott önkormányzat illetékességi területén végzett adóévi állandó
jellegű iparűzési tevékenység utáni adóból vonhatja le.
Amennyiben a vállalkozó előzetes bejelentésétől eltérően a tevékenység-végzés napjai alapján a
vállalkozónak az önkormányzat illetékességi területén ideiglenes jellegű iparűzési tevékenység
utáni adókötelezettsége áll fenn, akkor arról legkésőbb az adóévet követő év január 15. napjáig
köteles bevallást benyújtani, s a bevallás benyújtásával egyidejűleg az adót az ideiglenes
tevékenység után egyébként fizetendő adó eredeti esedékességétől számított késedelmi
pótlékkal növelten megfizetni.
Htv. 38. §. (2) Az önkormányzat illetékességi területén ideiglenes (alkalmi) jelleggel végzett
iparűzési tevékenység esetén a tevékenység végzésének időtartama az irányadó az
adókötelezettség időbeni terjedelmére. (Az „ időtartam” kifejezés az ideiglenes jellegű
tevékenység azon időszakát jelenti, melynek kezdete a tevékenység megkezdésének napja - építési
napló szerint- vége pedig a tevékenység befejezésének napja, ami alatt az elvállalt és szerződés
szerint teljesített munka megrendelőnek való átadásának a napját jelenti. Az időtartam nem
csökkenthető azokkal a napokkal, amelyeken időjárási, munkaszervezési és egyéb okok miatt nincs
munkavégzés, azaz a munkavégzéssel nem érintett nap nem szakíthatja meg az adókötelezettség
időtartamának láncát.)
Htv. 39. § (3) Ideiglenes jelleggel végzett iparűzési tevékenység esetében az adót a tevékenység
végzésének naptári napjai alapján kell megállapítani. Minden megkezdett nap egy napnak
számít.
Htv. 40. § (2) Ideiglenes jelleggel végzett iparűzési tevékenység esetén az adó mértéke naptári
naponként:
- 2010-ig
5 000,- forint/nap,
- 2011-ben
1 000,- forint/nap,
-2012-től
3 000,- forint/nap.

A székhely, illetőleg a telephely szerinti önkormányzathoz az adóévre fizetendő adóból,
legfeljebb azonban annak összegéig terjedően levonható az ideiglenes jellegű tevékenység után
az adóévben megfizetett adó.
Az ideiglenes tevékenység után megfizetett adó a székhely, illetve telephely(ek) szerinti
önkormányzatokhoz fizetendő adóból a vállalkozás szintjén képződő teljes törvényi adóalap és az
egyes [székhely, illetve telephely(ek) szerinti] önkormányzatokhoz kimutatott törvényi adóalapok
arányában vonható le.
Amennyiben a vállalkozó az önkormányzat illetékességi területén folytatott ideiglenes jellegű
iparűzési tevékenysége után az adóévre már fizetett adót, a Htv. 37. § (3) foglaltak szerint kell
eljárnia.
Htv. 52. § 24. építőipari tevékenység: a Gazdasági Tevékenységek Egységes Osztályozási
Rendszere 2008. január 1-jétől hatályos (TEÁOR’08) besorolása szerint a 41-43. ágazatokba
sorolt tevékenységek összessége;
Amennyiben a munkálatokat kizárólag alvállalkozókkal végezteti el a fővállalkozó/generálkivitelező a
Htv. 37. § (2) bekezdés b) pontja lapaján a fővállalkozónak is keletkezik ideiglenes helyi iparűzési
adókötelezettsége. Mivel a fővállalkozó a megrendelő felé felelősséggel tartozik az alvállalkozók
munkájáért, ezért az alvállalkozók munkáját felügyeli. Abban az esetben is ideiglenes tevékenységnek
minősül, ha az alvállalkozók ellenőrzése nem jár folyamatos fővállalkozói jelenléttel. Ennek
megfelelően a fővállalkozó esetében a tevékenység végzésének kezdő napja nem lehet későbbi, mint
bármely alvállalkozója tevékenységének kezdő napja és a tevékenység megszűnte sem lehet korábbi,
mint bármely alvállalkozója tevékenység végzésének megszűnte.
Az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény 32. § (1) bekezdése alapján 2010-től az ideiglenes
jelleggel végzett iparűzési tevékenység után fizetendő iparűzési adóról a tevékenység
befejezésének napját követő hónap 15. napjáig kell bevallást tenni (az önkormányzat által
rendszeresített nyomtatványon) és a kiszámított adót megfizetni.
A helyi iparűzési adó számlaszáma: 11740092-15385822-03540000

