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Melléklet: 2 db készpénzátutalási megbízás (egyéni
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Tisztelt Vállalkozó!
A helyi adókról szóló módosított 1990. évi C. törvény, az adózás rendjérıl szóló 2003. évi
XCII. törvény és a helyi iparőzési adóról szóló módosított 14/1991. (VI.24.) Ör. sz. rendelet alapján
a 2009. évi tevékenységrıl adóbevallást kell készíteni, melyet egy példányban 2010. május 31-ig kell
benyújtania vagy megküldenie az Adóhatósági Irodának.
A nyomtatvány elérhetı és kitölthetı a www.salgotarján.hu – E-hivatal – Adóhatósági Iroda –
Letölthetı formanyomtatványok címen.
Kérünk mindenkit, hogy az így kitöltött és vonalkóddal ellátott bevallást nyújtsa be az Adóhatósági
Irodához! Az aláírás nélkül megküldött bevallás ez esetben sem fogadható el. A bevalláshoz
kapcsolódó lapok kitöltése kötelezı. Az adó megfizetése az adóbevallást nem pótolja.
Az adóbevallást abban az esetben is be kell nyújtani - "nemleges" felirattal ellátva -, ha a vállalkozó
tevékenységét nem gyakorolta és árbevétele nem keletkezett.
Adóbevallási kötelezettségük van a helyi adó rendelet szerint 2009-ben adómentes adóalanyoknak
is. (Nyilatkozattétel esetén is!)
A magánszemély adózó 200 ezer forintig, más adózó 500 ezer forintig terjedı mulasztási bírsággal
sújtható, ha a bejelentési, adatszolgáltatási kötelezettségét késedelmesen, hibásan, valótlan
adattartalommal, hiányosan, vagy nem teljesíti, továbbá a bevallási kötelezettségét a bevallás
határidejét követıen, de az adóhatóság felszólítását, ellenırzését megelızıen késedelmesen teljesíti, és
késedelmét nem menti ki, vagy bevallási kötelezettségét nem teljesíti.
Tájékoztatjuk, hogy az egyéni vállalkozók részére megküldött egyik készpénzátutalási megbízáson a
2010. május 15-én esedékes adóelıleget kell megfizetni, míg a másik készpénzátutalási
megbízáson az adóbevallásban a 929. soron, a „Még fizetendı adó” összegét kell rendezni 2010.
május 31-ig, más vállalkozásoknak átutalással kell teljesíteni a 10402142-49565051-57501128 sz.
Helyi iparőzési adó beszedési számlára.
A befizetések késedelmes teljesítése esetén a fizetendı késedelmi pótlék mértéke minden naptári nap
után a felszámítás idıpontjában érvényes jegybanki alapkamat kétszeresének a 365-öd része.
Tisztelt Vállalkozó!
A 2009. évi helyi adóbevallás kitöltésével kapcsolatban az alábbi tájékoztatást adjuk:
A bevallás 911-914. sorainak kitöltésénél a helyi adókról szóló módosított 1990. évi C. törvény
(a továbbiakban: Htv.) 52.§ 22., 36., 37., 39. és 40. pontjai a meghatározóak.
A vállalkozási szintő nettó árbevételt a vonatkozó kiegészítı lapon kell levezetni. Ezért elsıként a
vonatkozó kiegészítı lap 911. sorát, illetve az annak meghatározásához szükséges alsorokat kell
kitölteni.
A Htv. 39/D.§-a alapján – az abban foglaltakra figyelemmel – a foglalkoztatás növeléséhez
kapcsolódóan adóalap mentesség vehetı igénybe, melynek összege 1 millió Ft/fı.
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Ha az adóévben a vállalkozó átlagos statisztikai állományi létszáma az elızı adóév átlagos statisztikai
állományi létszámához képest 5%-ot meghaladó mértékben csökken, akkor az adóévet megelızı
adóévre igénybevett adóalap-mentesség összegével az adóalapot meg kell növelni.
Mentes az adóalapnak az a része, amely a külföldön létesített telephelyen végzett tevékenységbıl
származik, közszolgáltató szervezetnek nem minısülı vállalkozó külföldi adóalaprésze esetén
azonban csak akkor, ha azt a telephely szerinti állam önkormányzatának fizetendı, a vállalkozási
tevékenységet terhelı adó terheli.
2009. évben is a korábbi évnek megfelelıen lehetett élni az iparőzési adó alapjának egyszerősített
meghatározási módjával az alábbi adózói körben:
a) a 2009. teljes adóévben a személyi jövedelemadó törvény szerinti átalányadózó esetében,
továbbá
b) azon iparőzési adóalany esetében, akinek a nettó árbevétele a 8 millió forintot az adóévet
megelızı adóévben nem haladta meg.
Az a) esetben az iparőzési adóalap összege a személyi jövedelemadó törvény szerinti átalányadó alap
20%-kal növelt (1,2-vel szorzott) összege. A b) esetben az iparőzési adóalap összege a nettó árbevétel
80%-a (0,8-al szorzott összege). Az egyszerősített adóalap meghatározás választásakor az a) és b)
esetben nem kell kitölteni a 912-914. sorokat, továbbá az „A” jelő kiegészítı lapot.
Az az adózó, aki az egyszerősített vállalkozói adó alanya 2009. évben és az iparőzési adóban az
egyszerősített adómegállapítást választotta, a bevallást az alábbiak szerint töltse ki. Az EVA
alanyiságnak a 9113. sorban az EVA alapját, a 9153. sorban az EVA alap 50%-át (iparőzési adóalapot)
kell feltüntetni. Az „A” jelő kiegészítı lapot nem kell kitölteni.
Felhívjuk figyelmüket, hogy az adóalap egyszerősített meghatározási módja, illetve az egyszerősített
adómegállapítás adóévre választható. Az errıl szóló bejelentést legkésıbb az adóévrıl szóló bevallás
benyújtására elıírt határidıig kell megtenni az Adóhatóságnál.
Tájékoztatjuk, hogy mentes az iparőzési adó alól az a vállalkozó, akinek az adóévben elért
vállalkozási szintő adóalapja az 1.000.000 Ft-ot nem haladja meg. Azoknak a vállalkozóknak,
akiknek adóalapja ezt az összeghatárt eléri vagy meghaladja, a 919. sorban feltüntetett adóalap egésze
után kell kiszámítaniuk az adót.
Figyelem!
Elılegszámítás
Felhívjuk figyelmét, hogy a vállalkozó a 2009. évrıl szóló helyi iparőzési adóbevallás benyújtásával
egyidejőleg adóelıleget köteles bevallani. Az elılegfizetési idıszak a bevallás-benyújtás
esedékességét követı második naptári hónap elsı napjával kezdıdı 12 hónapos idıszak (2010. július
01-tıl-2011. június 30-ig). Ennek alapján az elsı adóelıleg-fizetés idıpontja 2010. szeptember 15-e,
összege a bevallás 925. sorában számolt adó összege (2009. évben évközben kezdı vállalkozók
esetében a 2009. év naptári napjai alapján adóévre számított összege), csökkentve a 2010. május
15-én fizetendı adóelıleggel. A második részlet esedékessége 2011. március 15-e, összege a 925.
sor 50%-a (2009. évben évközben kezdı vállalkozók esetében a 2009. év naptári napjai alapján
adóévre számított összegének 50%-a). Az adóelıleg bevallása minden vállalkozó számára kötelezı,
aki a 925. sorban adót számol. Az így kiszámolt helyi iparőzési adóelılegeket már az állami
adóhatóságnál (APEH) vezetett számlára kell megfizetni.
A naptári évtıl eltérı üzleti évet választó adózók elılegfizetési idıszaka és az elılegek
esedékessége eltér a naptári évvel egyezı adóévet alkalmazó adózóktól. A bevallás elılegszámításra
vonatkozó pontjában a dátumok számukra értelemszerően javíthatók.
A 2010. évrıl szóló helyi iparőzési adóbevallást (záró, éves) már az állami adóhatósághoz kell
benyújtani.
Felhívjuk a figyelmét, hogy a hatályos egységes szerkezető helyi adókról szóló rendelet teljes
terjedelmében megismerhetı, elérhetı a következı címen:
www.salgotarjan.hu-Önkormányzat-helyi rendeletek
Salgótarján, 2010. február 05.
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