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Tisztelt Adózónk!
Tájékoztatjuk, hogy a 2015. adóévre vonatkozó helyi iparűzési adóbevallás nyomtatvány az
önkormányzatunk - www.soltvadkert.hu - honlapján megtalálható.
A korábbi évek gyakorlatától eltérően, adózóink részére adóbevallás nyomtatványt nem küldünk. Az
önkormányzati adóhatóság az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény (a továbbiakban: Art.) 10. § (3)
bekezdése szerint rendszeresíti az adókötelezettségek teljesítéséhez szükséges nyomtatványokat és
biztosítja az adózás feltételeit. Az Art. 31. § (1) bekezdése szerint az adózó az önadózással megállapított
adóról – így az iparűzési adóról (Art. 32. § (1) bekezdése) – az erre a célra rendszeresített nyomtatványon
adóbevallást tesz.
Ezt a nyomtatványt az adózó az önkormányzat honlapjáról töltheti le.
Az adóbevallást papír alapú nyomtatványon kell teljesíteni, elektronikus úton nem nyújtható be.
Fontos tudnivalók az adóbevallás kitöltéséhez!
Soltvadkert Város Önkormányzat Képviselő-testületének a helyi iparűzési adóról szóló 16/2014. (XI. 27.)
önkormányzati rendelete (a továbbiakban: rendelet) 5. § (1) bekezdése alapján a vállalkozót/vállalkozást,
akinek/amelynek a vállalkozási szintű adóalapja nem haladja meg a 2,5 millió forintot, évente 1,5 millió
forint adóalapot csökkentő kedvezmény illeti meg.
A rendelet 4. §-a szerint a 2015. adóévi helyi iparűzési adó mértéke 1,8 %, a 2016. adóévi adó mértéke is
1,8 %.
A 2015. adóévi adóbevallás benyújtásának határideje: 2016. május 31.
A helyi iparűzési adóban a kisadózó vállalkozás tételes adóját (KATA) választó adózónak az adóévet az
adóévet követő év január 15-ig kell benyújtani a bevallást, amennyiben az önkormányzat rendelete alapján,
az adóévben adóalap mentességre, adókedvezményre, a helyi adókról szóló 1990. évi C. törvény (a
továbbiakban: Htv.) 39/D. § alapján vagy a 40/A. § alapján az adó csökkentésére jogosult és az adót
csökkenteni kívánja.
Az adóbevallás aláírás/cégszerű aláírás nélkül érvénytelen.
A Htv. 42/C. § (1) bekezdése lehetővé teszi, hogy adózó az adóbevallást az önkormányzati adóhatóságok
által rendszeresíthető bevallási, bejelentési nyomtatványok tartalmáról szóló 35/2008. (XII.31.) PM rendelet
19. melléklete szerinti központi nyomtatványon, s ne az önkormányzati adóhatóság által rendszeresített
nyomtatványon nyújtsa be.
Ezen nyomtatványon csak azon adózó nyújthatja be az iparűzési adó bevallást, aki/amely az önkormányzat
adórendelete szerint mentességre, kedvezményre nem jogosult vagy azt nem szándékozik igénybe venni. Az
adózó a bevallási nyomtatványon köteles feltüntetni annak az önkormányzatnak az elnevezését, amelynek
adóhatóságához a bevallást benyújtja, azt az adóévet, amelyre a bevallás vonatkozik, továbbá az adóévre
vonatkozó adómértéket. Az adózó a központi nyomtatványon történő bevallási kötelezettségét papír
alapon teljesíti, mivel önkormányzati rendelet nem teszi lehetővé az elektronikus úton történő adóbevallást.
Soltvadkert, 2016. április 5.
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