
 

 

 

 

Helyi iparűzési adó 

 

A helyi iparűzési adóról a helyi adókról szóló 1990. évi C. törvény és a helyi iparűzési adóról 
szóló 79/2008./XII.15./ önkormányzati rendelet szól. 

 

Az  adó  alanya:  a  vállalkozó. Adóköteles iparűzési tevékenységnek minősül a vállalkozó e 
minőségben végzett nyereség-, illetve jövedelemszerzésre irányuló tevékenysége.  Adóköteles 
a vállalkozó állandó és ideiglenes jellegű iparűzési tevékenysége. Az adókötelezettség az 
iparűzési tevékenység megkezdésének napjával keletkezik és a tevékenység megszűnésének 
napjával szűnik meg. Az adóalanyt azon a  településen  terheli  állandó  jellegű  iparűzési  
tevékenység  utáni  adókötelezettség,  így bevallásadási kötelezettség is, ahol székhelye, illetve 
telephelye található. 

 

Bevallást az adózás rendjéről szóló törvényben meghatározott időpontig a székhely, telephely 
szerinti település önkormányzati adóhatóságához kell benyújtani. 

 

Vállalkozónak  az  adóköteles  tevékenységének  megkezdésétől,  a  cégbíróság bejegyzésétől 
számított 15 napon belül bejelentést kell tenni az adóhatóságnál. 

 

Az adó alapja: az állandó jelleggel végzett iparűzési tevékenység esetén a nettó árbevétel, 
csökkentve  az  anyagköltséggel,  a  közvetített  szolgáltatás  értékével,  és  az  eladott  áruk 
beszerzési  értékével,  az  alapkutatás,  alkalmazott  kutatás,  kísérleti  fejlesztés  adóévben 
elszámolt közvetlen költségével. 

 

Az adó mértéke: Az adóalap 2%-a.  
A 2021. évben végződő adóévben azon vállalkozók esetében, amely azzal felel meg a kis- és 
középvállalkozásokról, fejlődésük támogatásáról szóló 2004. évi XXXIV. törvény (a 
továbbiakban: KKV törvény) szerinti mikro-, kis- és középvállalkozássá minősítés feltételeinek, 
hogy esetében a KKV törvény 3. § (1) bekezdés b) pontjában meghatározott nettó árbevétel vagy 
mérlegfőösszeg értékhatár legfeljebb 4 milliárd forint, a helyi iparűzési adó mértéke 1 százalék. 
Ez a rendelkezés alkalmazható a 2022-es adóévben is. 
A mikro-, kis- és középvállalkozók 2022. február 25-ig nyújthatják be nyilatkozatot adóelőleg 
kedvezmény érvényesítéséről - figyelemmel a helyi adókról szóló 1990. évi C. törvény 51/M §. 
(1) bekezdésében foglaltakra -, mely szerint: 
“A vállalkozónak a 2022. évben, az adott előleg-fizetési időszakban esedékes, bevallott és a 
2022. évben az önkormányzati rendelet szerinti adómértékkel bevallandó iparűzési adóelőleg 
50 százalékát kell megfizetni, ha: 
a) a 2021. április 1-jén hatályos, a koronavírus-világjárvány nemzetgazdaságot érintő hatásának 
enyhítése érdekében szükséges egyes intézkedésekről szóló 639/2020. (XII. 22.) Korm. rendelet 
2. § (4)–(6) bekezdése szerint nyilatkozatot tett, feltéve, hogy nincs olyan székhelye, telephelye, 
amelyet e nyilatkozattételt követően hozott létre, 
b) az a) pont szerinti feltételnek meg nem felelő vállalkozó 2022. február 25-ig nyilatkozik a 
székhelye, telephelye szerinti önkormányzati adóhatóságnak arról, hogy 
ba) a 2021. évben végződő adóévben mikro-, kis- és középvállalkozásnak minősült, vagy a 2022. 
évben várhatóan mikro-, kis és középvállalkozásnak minősül, valamint 
bb) – ha azt az Art. 1. melléklet 29. pont 1. alpontja szerint nem tette meg – bejelenti a 
telephelyének címét.” Bővebb tájékoztatást erről a NAV honlapján az alábbi linken talál: 
https://nav.gov.hu/nyomtatvanyok/letoltesek/nyomtatvanykitolto_programok/nyomtatvanykito
lto_programok_nav/22nyhipa 
 
 
 
 
 
 

 
 



 
 
A 22HIPAK nevű bevallási nyomtatványon az előző évi bevalláshoz (21HIPA) képest több 
jelentős változás is történt, amely a bevallások felépítését és benyújtásának módját is érinti. 
A HIPA nyomtatványokon (a 21HIPA nyomtatvánnyal bezárólag) az adózóknak az adóévben 
minden telephely önkormányzatra külön nyomtatványt kell benyújtani, míg a 2022. adóévtől 
kezdődően a 22HIPAK nyomtatvány bevezetésével az adózók minden érintett önkormányzat 
vonatkozásában egy nyomtatványon vallják be az iparűzési adót. (Erről szóló részletes kitöltési 
útmutató elérhető a NAV honlapján: 
https://nav.gov.hu/nyomtatvanyok/letoltesek/nyomtatvanykitolto_programok/nyomtatvanykito
lto_programok_nav/22hipak) 
 

 

Adómentesség: 
 

Adómentes  a  háziorvos,  védőnő  vállalkozó,  ha  a  vállalkozási  szintű  adóalapja  az 

adóévben a 20 millió forintot nem haladja meg. 

 

Adókedvezmény: 

 

A  vállalkozó  az  alapkutatás,  alkalmazott  kutatás  vagy  kísérleti  fejlesztés  adóévben 

elszámolt közvetlen költsége 10 %-ának megfelelő összeggel csökkentheti az adóját. 
 

Kata, Kiva 

 

Az egyéni vállalkozók, az egyéni cégek, a kizárólag magánszemély taggal rendelkező betéti 
társaságok  és  közkereseti  társaságok  a  kisadózó  vállalkozások  tételes  adójáról  és  a 

kisvállalati adóról szóló 2012. évi CXLVII. törvényben meghatározott feltételek teljesülése 
estén választhatják a kisadózó vállalkozások tételes adóját az állami adóhatóságnál (NAV-nál) 
rendszeresített nyomtatvány kitöltésével. 

 

A KATA 2013-tól alkalmazható és év közben is be lehet lépni a rendszerébe. A választást 
követő hónap első napjától, év közben kezdő vállalkozó esetén a vállalkozás megkezdésének 
napjától jön létre az adóalanyiság. 

 

A helyi iparűzési adóban is megilleti a választás lehetősége a kisadózó vállalkozások 
tételes  adójának  hatálya  alá  tartozó  vállalkozást.  Kizárólag  ezen  adózói  minősége 
fennállásának időtartamával egyező időtartamra vonatkozóan dönthet úgy, hogy a KATA 

adózási formát választja. Ebben az esetben az adó alapja székhelye és telephelye szerinti 
önkormányzatonként 2,5-2,5 millió forint. 

 

A   kisadózó   vállalkozások   tételes   adóját   választó   vállalkozók   kizárólag   bevételi 

nyilvántartás vezetésére kötelezettek és helyi iparűzési adóelőleg-bejelentési, -bevallási, 

és -fizetési kötelezettség, valamint adóbevallás-benyújtási kötelezettség nem terheli. 

 

Amennyiben   a   kisadózó   vállalkozás   e   minősége   szerinti   adókötelezettsége   valamely 
településen az adóév egészében nem áll fenn, vagy a kisadózó vállalkozások tételes adójában 
az adófizetési kötelezettsége szünetel, akkor az adó önkormányzatonkénti alapja a 2,5 millió 
forintnak az adókötelezettség időtartama naptári napjai alapján arányosított része. 

 

A kisadózó vállalkozás adókötelezettségének időtartama az adóévben: 
 

a) 12 hónap, akkor az iparűzési adóját évente két egyenlő részletben, az adóév 

harmadik hónapjának 15. és kilencedik hónapjának 15. napjáig, 

 

 

 

 

 

 



 
 
 
b)  12  hónapnál  rövidebb,  akkor  adóját  két  egyenlő  részletben  a  kisadózó  vállalkozás  e 

minőségében fennálló adókötelezettsége adóéven belüli első és utolsó hónapját követő 
hónap 15. napjáig fizeti meg. 

 

A KATA választását elektronikus úton kell a kisadózó vállalkozások tételes adójának 

hatálya alá tartozás napjától számított 45 napon belül bejelenteni az önkormányzati 

adóhatóság számára. 

 

Amennyiben adóévben választja a kisadózó vállalkozás a tételes adózást, akkor a választott 
adóalanyiság kezdő napját megelőző napig terjedő adóköteles időtartamról záró adóbevallást 
kell benyújtani önkormányzati adóhatóságunkhoz adóévet követő év május 31-ig. 

 

A kisadózó vállalkozásnak a helyi iparűzési adóalap meghatározásánál nem kötelező a tételes 

adózási forma választása, továbbra is választhatja az általános és az egyszerűsített módot is, 
ez utóbbi esetében az adó alapja a bevétel 80%-a. 

 

A kisvállalati adó (KIVA) hatálya alá tartozó adóalanyok választhatják az adó alapjának 
általános és egyszerűsített meghatározását, ez utóbbi esetében az adó alapja a kisvállalati 
adója alapjának 20%-kal növelt összege. 

 

Az adó megfizetése 

 

Befizetési határidők: 
 

• Tárgyév március 15. I. félévi helyi iparűzési adó-előleg megfizetése 

• Tárgyév május 31. A megfizetett adóelőleg és az adóévre megállapított tényleges adó 

különbözetének megfizetése 

• Tárgyév szeptember 15. II. félévi helyi iparűzési adó előleg befizetése 

 

Kaposvár Megyei Jogú Város Önkormányzat helyi iparűzési adó bankszámlaszám: 11743002- 
15398006-03540000 

 

Kaposvár  Megyei  Jogú  Város  Polgármesteri   Hivatalában  iparűzési   adóval  az  alábbi 
ügyintézők foglalkoznak: 

 
 

dr. Matula Attila 
311. sz. 
iroda 

 

Telefon: 82/501-501/697 

 

Cégek A –É-ig 

 

Fürst Éva 
310. sz. 
iroda 

 

Telefon: 82/501-501/681 

 

Cégek H-L-ig 

 

dr. Lóki Veronika 
310. sz. 
iroda 

Telefon: 82/501-501/708   

Cégek Q – Zs-ig 

Lóthné Csali 
Erzsébet 

312. sz. 
iroda 

Telefon: 82/501-501/700  Magánszemélyek A – Gy- 
ig 

 

Sárdi Zalán 
316. sz. 
iroda 

Telefon: 82/501-501/745  Magánszemélyek O – Zs 

Schmidt Lilla  312. sz.          Telefon: 82/501-501/842  Magánszemélyek H-NY-ig 

                                                           iroda              
 

Major Edit 312. sz.   Telefon: 82/501-501/698  Cégek F-Gy-ig és M-P-ig 
 iroda   


