Közeleg az iparőzési adó bevallásának határideje

A 2012. évi helyi iparőzési adóbevallás (HIPA) önkormányzati adóhatóságokhoz történı
benyújtásának és a végleges adó megfizetésének határideje: 2013. május 31.
A naptári évvel azonos üzleti év szerint mőködı adózónak a 2012. évi állandó jellegő
iparőzési adó-kötelezettségérıl 2013. május 31-ig kell adóbevallást benyújtania a
székhelye, illetve a helyi adókról szóló 1990. évi C. törvény (Htv.) szerinti telephelye(i)
szerinti önkormányzati adóhatóság(ok)hoz.
A bevallási nyomtatványok a www.lajosmizse.hu – („Polgármesteri
„Ügycsoportok,letölthetı nyomtatványok >Adócsoport) elérhetıségen találhatók.
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A 2013. május 31-én esedékes 2012. évi adókülönbözetet az önkormányzati adóhatóság felé
kell megfizetni, illetve a túlfizetéseket 2013. május 31-ét követıen lehet visszaigényelni. A
vállalkozóknak, vállalkozásoknak a 2013. május 31-ig teljesítendı kiegészítéseket
Lajosmizse Város Önkormányzat 10402599-00026404-00000002. számú Helyi Iparőzési Adó
számlájára kell teljesíteniük.
Az alábbi szervezetek, amennyiben a feltételes mentességnek megfelelnek – bevallás helyett
mentességi nyilatkozatot adhatnak
- a társadalmi szervezet,
- az egyház,
- az alapítvány,
- a közszolgáltató szervezet,
- a köztestület,
- az önkéntes kölcsönös biztosító pénztár,
- a magánnyugdíjpénztár,
- a költségvetési szerv,
- a költségvetési szervnek nem minısülı nevelési-oktatási intézmény,
- közhasznú szervezetnek minısülı nonprofit gazdasági társaság
abban az adóévben, amelyet megelızı adóévben (2010.) folytatott vállalkozási
tevékenységébıl származó jövedelme (nyeresége) után sem bel-, sem külföldön adófizetési
kötelezettsége, illetve – költségvetési szerv esetében – eredménye után a központi
költségvetésbe befizetési kötelezettsége nem keletkezett.
Felhívjuk az adózók figyelmét arra, hogy az adóbevallást és a csatolt kiegészítı lapokat,
nyilatkozatot az önkormányzati adóhatóság (cégszerő) aláírás nélkül nem fogadja el!
Tájékoztatjuk T. Adózóinkat, hogy szíveskedjenek a bevallásokat idıben és hibátlanul
elkészíteni, mivel a bevallások késedelme, hibája esetében az adóeljárási szabályok
mulasztási bírság kiszabását írják elı.
Változások 2013. január 1-tıl a helyi iparőzési adóban:
A 2013. évtıl bevezetésre került új adónemek, a kisadózó vállalkozások tételes adójának
(KATA) és a kisvállalati adónak (KIVA) szabályait a kisadózó vállalkozások tételes

adójáról és a kisvállalati adóról szóló 2012. évi CXLVII. törvény (továbbiakban: Katv.)
tartalmazza.
A tételes adó választása a vállalkozások számára az adminisztráció jelentıs egyszerősödését
jelenti.
Az említett adónemeket választó adózóknak az önkormányzati adóhatóság felé két
kötelezettséget is teljesíteniük kell:
1. egyrészt a lajosmizsei önkormányzati adóhatóság felé a változás bejelentését
2. a lezárt elızı idıszakra a záróbevallás megtételével kapcsolatos kötelezettséget is
rendezniük kell, melyrıl szeretnénk tájékoztatni az érintetteket.
1. Bejelentkezés és bevallás a kisadózó vállalkozások tételes adójának hatálya alá
(KATA)
A kisadózók tételes adójának alanyát az önkormányzati adóhatóság felé is bejelentési
kötelezettség terheli arról, hogy az iparőzési adóban az adóalap tételes összegő
meghatározásával kíván élni. Ezt a bejelentést az önkormányzati adóhatóság által
rendszeresített bejelentési, bevallási nyomtatványon köteles megtenni, mégpedig a
kisadózók tételes adójának hatálya alá tartozástól számított 15 napon belül.
Az adóalap tételes összegben való meghatározását a kisadózó vállalkozási lét teljes
idıszakára lehet választani, és ez a döntés mindaddig nem változtatható meg, amíg a
vállalkozó iparőzési adó-alany kisadózó vállalkozásnak minısül. A kisadózó vállalkozás
döntését tartalmazó bejelentkezési, bejelentési nyomtatvány végrehajtható okirat, mert e
dokumentumokban közli a kisadózó vállalkozó azt, hogy tételes adóalap-megállapítást
alkalmaz, ezen dokumentum alapján lehet megállapítani a fizetendı adó összegét.
Ha a vállalkozó év közben dönt arról, hogy a kisadózók tételes adója szerinti adózási
módot választja, és egyben dönt arról is, hogy az iparőzési adóban a tételes iparőzési adóalap alapján számítja ki adóját, akkor az adóéve elsı napjától a kisadózó vállalkozások
tételes adójában fennálló adóalanyisága kezdı napját megelızı napig terjedı idıszakról
bevallást kell benyújtania. A bevallás-benyújtás idıpontját a Htv. nem tartalmazza, tehát
ekkor az adózás rendjérıl szóló 2003. évi XCII. törvény 32. § (1) bekezdésében említett
szabály érvényesül, azaz az adóévet követı év május 31-éig kell bevallást benyújtani. A
bevallásban feltüntetett fizetendı adót is eddig kell megfizetni, illetve – ha az adóévben
megfizetett adóelıleg több, mint a fizetendı adó – a túlfizetés ekkortól igényelhetı vissza.
A kisadózó vállalkozást e minıségében adóelıleg-bejelentési, adóelıleg-bevallási,
adóelıleg-fizetési kötelezettség, továbbá – hacsak a Htv-bıl más nem következik –
adóbevallás-benyújtási kötelezettség, valamint a Htv. 39. §-ának (2) bekezdése szerinti
adóalap-megosztási kötelezettség sem terheli.
A KATA-t választóknak – változatlan tényállás esetén – iparőzési adóbevallási
kötelezettségük sem lesz a jövıben. Választásuk alapján adóbevallást akkor célszerő
(tehát nem kötelezı) benyújtani, ha a kisadózó vállalkozás utólagosan kíván valamely
adóelınyt – adómentességet, adókedvezményt – érvényesíteni.
Ebben az esetben a bevallást az adóévet követı év május 31-éig kell benyújtani, s ekkortól
nyílik meg a többletként megfizetett adó visszatérítésének joga is.
2. A kisvállalati adó választására vonatkozó elıírások, bejelentkezés és bevallás
(KIVA)

A kisvállalati adó választása esetén a vállalkozás mentesül a társasági adó, szociális
hozzájárulási adó és a szakképzési hozzájárulás fizetési kötelezettség alól. Az adó mértéke
az adó alapjának 16 százaléka. A kisvállalati adó nem mentesít a helyi iparőzési adó
bevallása és megfizetése alól. A KIVA hatálya alá 2012.december 1-tıl január 15-ig lehetett
bejelentkezni a Nemzeti Adó és Vámhivatalnál. Ezt követıen kellett az önkormányzati
adóhatóság felé bejelenteni a választást, legkésıbb január 15-ig, ugyanis ez az adózási mód
adóévre választható, a határidı jogvesztı.
A kisadózó vállalkozás dönthet akként is, hogy az iparőzési adó alapja tételes összegő legyen.
Ez a döntése viszont csak és kizárólag arra az idıszakra vonatkozhat, ameddig a kisadózó
vállalkozásnak minısül. További feltétel, hogy ameddig a kisadózó vállalkozás e minısége
fennáll, és a vállalkozás korábban a tételes iparőzési adóalap-megállapítás lehetıségét
választotta, akkor ez a döntése már nem változtatható meg.
Az adóalany a kisvállalati adót 2013. adóévben a helyi iparőzési adóbevalláson vallja be,
melynek benyújtási határideje az adóévet követı év május 31-e. Az adóévre megállapított
adót a bevallás benyújtására elıírt határidıig kell megfizetni, illetve a visszajáró adót szintén
ezen idıponttól lehet visszaigényelni.
Egyéb tájékoztató anyagokat a http://nav.gov.hu és http://ado.hu honlapokon olvashatnak az
érdeklıdık.
Köszönjük szíves együttmőködésüket.

