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Tisztelt Vállalkozó!
A 2016. évről benyújtandó állandó jellegű helyi iparűzési adó bevallásának benyújtási határideje az
adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény értelmében:

2017. május 31.
Az állandó jellegű helyi iparűzési adó mértéke az önkormányzat döntése alapján 2016. évben az adóalap

1,5 %-a.
• ADÓALAP-MENTESSÉG:
Tájékoztatjuk a vállalkozókat, hogy a helyi iparűzési adóról szóló 26/2012. (XI.30.) önkormányzati
rendelet értelmében az elmúlt évekhez hasonlóan – 2016. évben is - az az adózó, akinek a vállalkozási szintű adóalapja nem haladja meg a 2.500.000,- Ft-ot, mentesül az adó megfizetése alól. A
2.500.000,-Ft-nál magasabb vállalkozói szintű adóalap esetében a kedvezmény már nem érvényesíthető! Felhívjuk a figyelmet, hogy ha a vállalkozó adókötelezettsége nem áll fenn az egész adóévben,
akkor a megkezdett hónapjaik alapján időarányosan vehetik figyelembe a kedvezmény összegét!
Kérjük, hogy a fenti mentességre jogosultak az adóalap összegét, de maximum 2.500.000,- Ft-ot a
bevallás VII/13. számú sorában szíveskedjenek szerepeltetni!
Azon adózóknak (vállalkozóknak/vállalkozásoknak) is be kell nyújtaniuk a bevallásukat, akik önkormányzati adóalap-mentesség miatt mentesülnek az adó megfizetése alól!

• ADÓKEDVEZMÉNY:
Az önkormányzat 2016-tól jogosult a rendeletében a háziorvos, illetve a védőnő vállalkozó számára
kedvezményt, mentességet megállapítani, feltéve, ha annak vállalkozási szintű iparűzési adóalapja
az adóévben a 20 millió forintot nem haladja meg. A helyi adókról szóló törvényben meghatározásra
került a háziorvos, védőnő vállalkozó fogalma, így ezen vállalkozónak minősül az a vállalkozó,
aki/amely – gazdálkodó szervezetként vagy egyéni vállalkozóként – külön jogszabály alapján háziorvosi, házi gyermekorvosi, fogorvosi alapellátási vagy védőnői tevékenységet végez és nettó árbevételének legalább 80 %-a e tevékenység (tevékenységek) végzésére vonatkozó, az Országos Egészségbiztosítási Pénztárral kötött finanszírozási szerződés alapján az Egészségbiztosítási Alapból származik.
Tájékoztatjuk a Tiszaújvárosban telephellyel rendelkező háziorvos, védőnő vállalkozókat, hogy a
helyi iparűzési adóról szóló 26/2012. (XI.30.) önkormányzati rendelet értelmében 2016. évtől a településre jutó adójából 50%-os mértékű adókedvezmény igénybevételére nyílik lehetősége. Kérjük,
hogy az adókedvezmény összegét, a bevallás VII/18. számú sorában szíveskedjenek szerepeltetni!
• ADÓELŐLEGEK SZÁMÍTÁSA ÉS BEVALLÁSA:
A bevallás VIII. számú blokkjában a 2017. szeptemberében és a 2018. márciusában esedékes adóelőlegeket is be kell vallani! 2017. évben Tiszaújvárosban a helyi iparűzési adó mértéke vá1tozatlanul
1,5%, az előlegek bevallásánál ugyanezzel az adómértékkel kell számolni!
A 2017. szeptember 15-ig esedékes adóelőleg általános esetben a 2016. évi adóalap 1,5%-ának 100
Ft-ra kerekített összege és a 2017. március 15-ig esedékessé vált (korábban már bevallott) adóelőleg
pozitív különbözete. A 2018. március 16-ig esedékes adóelőleg összege általános esetben a 2016. évi
adó 100 Ft-ra kerekített összegének a fele.

• ADÓBEVALLÁSI ÉS BEFIZETÉSI HATÁRIDŐK:
Határidő
2017. március 16.
2017. május 31.

2017. szeptember 15.
2017. december 20.

Kötelezettség
2017. évi I. félévi adóelőleg befizetése a 2015. évi bevallás VIII/3. pontja alapján
2016. adóévi bevallás benyújtása (egyidejűleg az előlegek bevallása), valamint
a 2016. évre megfizetett adóelőleg és az éves tényleges adó közötti különbözet
megfizetése, visszaigénylése
2017. évi II. félévi adóelőleg befizetése a 2016. évi bevallás VIII/2. pontja
alapján
2017. évi adóelőleg-kiegészítés (feltöltés) bevallása és befizetése

2018. évi I. félévi adóelőleg befizetése a 2016. évi bevallás VIII/3. pontja alapján
A fenti időpontok a naptári évtől eltérő üzleti évet alkalmazó társaságokra nem vonatkoznak!

2018. március 16.

• SZÁMLASZÁM:
Az adót az OTP Bank Nyrt-nél vezetett 11734114-15350064-03540000 számú Tiszaújváros Város
Önkormányzata helyi iparűzési adó beszedési számlára kell megfizetni! Az 1000 forintot el nem érő
adót az adózónak nem kell megfizetnie, és az adóhatóság az 1000 forintot el nem érő adóvisszatérítést
nem utalja ki, és nem tartja nyilván. Kérjük, hogy az átutalási megbízásokon közleményként az önkormányzati nyilvántartási (mutató) számot vagy az adószámot szíveskedjenek feltüntetni!
• BEVALLÁS BENYÚJTÁSÁNAK MÓDJA:
2017. évtől a HIPA bevallás benyújtására nyitva álló lehetőségek:
1. 2016. évi HIPA World nyomtatvány, mely letölthető a www.varoshaza.tiszaujvaros.hu honlapról
az ügyfélterminál/adóügyek alól. Matematikai összefüggéseket nem tartalmaz, benyújtása kinyomtatást követően papír alapon, postai vagy személyes úton lehetséges.
2. 2016. évi HIPA Excel nyomtatvány, mely letölthető a www.varoshaza.tiszaujvaros.hu honlapról
az ügyfélterminál/adóügyek alól. Matematikai és adózási összefüggéseket, figyelmeztetéseket tartalmaz, benyújtása kinyomtatást követően papír alapon, postai vagy személyes úton lehetséges.
3. 2016. évi 16HIPA elnevezésű NAV által rendszeresített nyomtatvány, mely letölthető a NAV honlapjáról. Egyszerű matematikai alapösszefüggéseket tartalmaz, benyújtása az állami adóhatósághoz
elektronikus úton vagy kinyomtatást követően papír alapon, postai vagy személyes úton lehetséges.
4. Az önkormányzati adóhatóságok által rendszeresíthető bevallási, bejelentkezési nyomtatványok
tartalmáról szóló 35/2008.(XII.31) PM. rendelet 18. számú melléklete szerinti 2016. évi HIPA
nyomtatvány. Matematikai összefüggéseket nem tartalmaz, benyújtása kinyomtatást követően papír alapon, postai vagy személyes úton lehetséges. Felhívjuk szíves figyelmét, hogy a törvény értelmében ezen nyomtatvány használata esetén mentesség, kedvezmény érvényesítésére nincs
lehetősége!
A bevallási nyomtatvány kitöltésével vagy a helyi iparűzési adóval kapcsolatos bármely problémájával
szíveskedjen az ügyintézőhöz fordulni! Tiszaújvárosi Polgármesteri Hivatal 205. szoba, telefon:
49/548-044, 49/548-021.
Tiszaújváros, 2017. április
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