Tájékoztató
Sajókaza Községi Önkormányzat Képviselő - testületének 11/2010. (XII. 15.) sz.
önkormányzati rendelete 2011. január 1. napjával bevezette Sajókaza illetékességi területén
az ideiglenes jelleggel végzett helyi iparűzési tevékenység adókötelezettségét.
Adóköteles az Önkormányzat illetékességi területén ideiglenes jelleggel végzett vállalkozói
tevékenység, a vállalkozó e minőségben végzett nyereség- vagy jövedelemszerzésre irányuló
tevékenysége. Az adó alanya a vállalkozó. A mellékelt adóbevallást azoknak kell kitöltenie,
akik Sajókaza illetékességi területén ideiglenes jelleggel végeznek iparűzési tevékenységet.
Ideiglenes jellegű iparűzési tevékenységet végez a rendelet szerint az a vállalkozó, aki az
önkormányzat illetékességi területén székhellyel, telephellyel nem rendelkezik és
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. Ha a tevékenység folytatásának időtartama a
180 napot meghaladja, akkor a tevékenység végzésének helye telephelynek minősül,
b) a piaci és vásározó kiskereskedelmet kivéve bármely – az a) pontba nem sorolható –
tevékenysége, ha annak folytatásából közvetlenül bevételre tesz szert, feltéve ha egyetlen
önkormányzat illetékességi területén sem rendelkezik székhellyel, telephellyel.
Abban az esetben, ha az adózó az önkormányzat területén ideiglenes jelleggel végez iparűzési
tevékenységet a bevallási kötelezettségnek az ideiglenes tevékenység befejeztének utolsó
napján eleget kell tenni.
Tájékoztatom, hogy az ideiglenes helyi iparűzési
illetékességi területén: naptári naponként 5.000 Ft.

adó

mértéke

Önkormányzatunk

A bevallási kötelezettségüknek a csatolt nyomtatvány kitöltésével és adóhatóságunkhoz a
fenti határnapig történő megküldésével tehet eleget.
Az

adóbevallás

I.

pontjába

a

tevékenység

jellegét

kell

feltűntetni.

A II. pont a bevallott időszak kezdetének valamint befejezésének időpontját tartalmazza.
Az adókötelezettség az iparűzési tevékenység megkezdésének napján kezdődik, és a
tevékenység megszűntetésének napján szűnik meg. Az ideiglenes iparűzési adó esetében az
iparűzési adó mértékét a tevékenyég végzésének naptári napjai alapján kell megállapítani.
Minden megkezdett nap egy naptári napnak számít. A II. pontban a tevékenység végzésének
tényleges kezdetét és megszűnése napját kell feltűntetni, melyet építési naplóból, vagy más
hitelt
érdemlő
okmányból
lehet
megállapítani.
A helyi adókról szóló 1990. évi C. törvény 2. §-a szerinti időtartam az ideiglenes jellegű
iparűzési tevékenység esetében azt az időszakot jelzi, melynek kezdete a tevékenység
megkezdésének napja, és vége a tevékenység befejezésének napja. Az építőipari tevékenység
esetén a tevékenység kezdete az építési naplóba való első bejegyzés napja, míg a tevékenység
megszűnésének időpontja az elvállalt szerződés szerint teljesített munka megrendelőnek
történő átadásának napja.
A munkavégzés során az ideiglenes iparűzési adókötelezettség nem csökken azoknak a
napoknak a számával, amikor nem folyt tényleges munkavégzés. Ezek a napokat nem
hagyhatóak figyelmen kívül, nem szakítják meg az iparűzési tevékenység időtartamát.

A III. pont alatt kell bevallani az ideiglenes iparűzési tevékenység napjainak számát.
Amennyiben az adózó az adóévben a településen már korábban is folytatott ideiglenes
iparűzési tevékenységet, s azt egy korábbi bevallásban már feltűntette, ezen napok számat a 2.
pontban kell feltűntetni. Az 5. pontban történik a tényleges adóköteles napok számának
bevallása. Az adóköteles napok számát úgy kell bevallani, hogy az 1. pontban meghatározott
napok számához ( ezen bevallásban lefedett időszak napjainak száma) hozzá kell adni a 2.
pontban szereplő napok számát ( azon napok számát, amelyekben az adózó az adóévben
korábban a településen már ideiglenes jellegű tevékenységet végzett), és azokból le kell vonni
30 napot, tovább csökkenteni kell azon napok számával, amely után már az adózó fizetett az
adott település számára adót.
A 6. pont tartalmazza a számított adó összegét. Az 5. pontban meghatározott adóköteles
napok számát kell szorozni az önkormányzat által meghatározott napi átalánnyal, ami
Sajókaza illetékességi területén 5000 Ft / nap.
A IV pont alapján az adózó alapvető adatait kell közölni értelemszerűen.
Kérem ügyeljenek arra, hogy a bevallás minden szükséges adata beírásra kerüljön, és a végén
az aláírás is megtörténjék.
Az ideiglenes iparűzési adó összegét a Sajóvölgye Takarékszövetkezet által vezetett
önkormányzati, helyi iparűzési adó beszedési számlára kell teljesíteni: 55400211-11037682.
Kérem, hogy a befizetés mellett jelezzék, ideiglenes iparűzési adóról van szó, valamint
tüntessék fel az adószámukat is.
Önkormányzatunk postacíme: 3720 Sajókaza, Petőfi út 2. szám.

