Ügytípus: Helyi iparűzési adó
Eljáró belső szervezeti egység: Gazdasági Osztály – Adócsoport
Illetékességi terület: Kunhegyes Város közigazgatási területe
Az ügyintézéshez szükséges dokumentumok, nyomtatványok:
 Bejelentkezés, változás-bejelentés;
 Bevallás a helyi iparűzési adóról állandó jellegű iparűzési tevékenység esetén;
 Bevallás a helyi iparűzési adóról ideiglenes jellegű iparűzési tevékenység esetén;
 Bevallás a helyi iparűzési adóelőleg kiegészítésről.
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.
 Az adóévi helyi iparűzési adóbevallást az adóévet követő év május 31-ig kell benyújtani.
Megszűnés esetén a bevallást a megszűnést követő 30 napon belül kell benyújtani.
Ügyfélfogadási idő:
hétfő: 08:00 – 12:00-ig
kedd: 08:00 – 12:00-ig
szerda: 08.00 – 16.00-ig
péntek: 08.00 – 12.00-ig
Az adó megfizetése:
 adóelőleg:
első része: március 15., második része: szeptember 15.
 adókülönbözet: május 31.
 feltöltés:
december 20.
Befizetés módja:
átutalással 11745145-15410072-03540000 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 adó tevékenység esetén az adó alapja az értékesített termék,
illetőleg a végzett szolgáltatás nettó árbevétele, csökkentve az eladott áruk beszerzési értékével és
a közvetített szolgáltatások értékével, valamint az anyagköltséggel.
 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:
tevékenységvégzés után naptári naponként 500 Ft.
Jogorvoslati lehetőségek:
Az iparűzési adóval kapcsolatos ügyekben a Kunhegyes Város Jegyzőjének határozata ellen a JászNagykun-Szolnok Megyei Közigazgatási Hivatalhoz lehet fordulni.
Vonatkozó jogszabályok:
 a helyi iparűzési adóról szóló 23/2009.(XII.23.) számú önkormányzati rendelet;
 a helyi adókról szóló 1990. évi C. törvény;
 a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény;
 a személyi jövedelemadóról szóló 1995. évi CXVII. törvény;
 az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény;
 a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL.
törvény.

