
TAKTASZADA KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK  
 

25 / 2002 ( XII.30. ) számú 
 

R E N  D E L E T E 
 

a  helyi iparűzési adóról. 
 
 
Az Önkormányzat Képviselőtestülete a többször módosított 1990. évi C. törvény 1.§./1/ 
bekezdésében kapott felhatalmazás alapján helyi iparűzési adó bevezetését rendeli el az 
alábbiak szerint: 
 

I. Fejezet 
 

Az adókötelezettség tárgyi és területi hatálya, az adó alanya 
 

1.§. 
 

/1/ Adóköteles az Önkormányzat illetékességi területén állandó vagy ideiglenes jelleggel  
végzett vállalkozási tevékenység ( a továbbiakban: iparűzési tevékenység). 

 
/2/ Adóköteles iparűzési tevékenység: a vállalkozó e minőségében végzett nyereség-, illetőleg 

jövedelemszerzésre irányuló tevékenység. 
 
/3/ Az adó alanya a vállalkozó 
 
/4/  Vállalkozó: a gazdasági tevékenységet saját nevében és kockázatára haszonszerzés céljából,           

üzletszerűen  végző,          
a) a személyi jövedelemadóról szóló törvényben meghatározott egyéni vállalkozó, 
b) a személyi jövedelemadóról szóló törvényben meghatározott mezőgazdasági őstermelő, 

feltéve, hogy őstermelői tevékenységéből származó bevétele az adóévben a 600.000,-Ft-ot 
meghaladja, 

c) jogi személy, ideértve azt is, ha az felszámolás vagy végelszámolás alatt  áll, 
d) egyéb szervezet, ideértve azt is, ha az felszámolás vagy végelszámolás alatt áll, 
e) jogi személy, ideértve a felszámolás vagy végelszámolás alatt lévő jogi személyt is, 
f) egyéb szervezet, ideértve a felszámolás vagy végelszámolás alatt lévő egyéb szervezetet is.* 
 

II. Fejezet 
 

Az adókötelezettség keletkezése, megszűnése 
 

2.§. 
 

/1/ Az adókötelezettség az iparűzési tevékenység megkezdésének napjával keletkezik és a 
tevékenység megszüntetésének napjával szűnik meg. 

/2/ Az Önkormányzat illetékességi területén ideiglenes /alkalmi/ jelleggel végzett iparűzési     
     tevékenység esetén a tevékenység végzésének időtartalma az irányadó az adókötelezettség  
     időbeni terjedelmére. 
 



Adómentesség 
3.§. 

 
(1) Adómentes a társadalmi szervezet, az egyház,  az alapítvány,  a közszolgáltató szervezet, a 
köztestület,  a közhasznú társaság,  az önkéntes kölcsönös biztosító pénztár, a magánnyugdíj 
pénztár, a költségvetési szerv és a költségvetési szervnek nem minősülő nevelési-oktatási 
intézmény abban az adóévben, amelyet megelőző adóévben folytatott vállalkozási 
tevékenységéből származó jövedelme (nyeresége) után társasági adófizetési kötelezettsége , 
illetve –költségvetési szerv esetében- eredménye után a központi költségvetésbe befizetési 
kötelezettsége nem keletkezett.* 

 
/2/ Az /1/ bekezdésben foglaltak feltétel meglétéről az adóalany írásban köteles nyilatkozni az  

adóhatóságnak. 
 

III. Fejezet 
Az adó alapja, mértéke 

 
4.§. 

 
/1/ Az adó alapja az 1990. évi C. tv.  39.§, 39/A §, 39/B §-aiban meghatározottak szerint. 
 
/2/ Ideiglenes jelleggel végzett iparűzési tevékenység esetén az adót a tevékenység 

végzésének naptári napjai alapján kell megállapítani. 
     Minden megkezdett nap egy napnak számít. 
 

5.§. 
 

/1/ Állandó jelleggel végzet iparűzési tevékenység esetén az adó évi mértéke az adóalap 1,9 
%-a. 

 
/2/ Ideiglenes jelleggel végzett iparűzési tevékenység esetén az adó mértéke: 
     a,) a Helyi adókról szóló törvény 37.§.(2) bekezdés a.) pontja szerinti tevékenység-végzés 

után naptári naponként 1.000 forint, 
     b,) **a Helyi adókról szóló törvény 37.§.(2) bekezdés b.) és c.) pontja szerinti 

tevékenység-végzés után naptári naponként 4.000 forint.*** 
 

IV. Fejezet 
Az adó bejelentése, bevallása 

6.§. 
 

/1/ A tevékenységet az adóévben, és közben kezdő vállalkozót, a tevékenységének 
megkezdésétől számított 15 napon belül bejelentési kötelezettség terheli. 

 
/2/ Az adózó iparűzési adóját az adóévet követő év május 31-ig önadózóként vallja be. 
 
/3/ Az ideiglenes / alkalmi / jelleggel folytatott iparűzési tevékenységről az adó alanya a 

tevékenységének megkezdésekor köteles az adóhatóság felé bejelentést tenni. 
/4/ Az adózó adókötelezettségét érintő változást annak bekövetkezésétől számított 15 napon 

belül az adóhatóságnak köteles bejelenteni. 
** 20/2004.(XII.28.) rendelettel módosított szöveg. Hatályba lépés 2005.január 1. 
***20/2005.(XII.20.) rendelettel módosított szöveg .Hatályba lépés: 2006.január 1. 



 
V. Fejezet 

 
Az adóelőleg megállapítása és az adó megfizetése 

 
7.§. 

 
/1/ Az adóalany az adókötelezettség teljesítése érdekében adóelőleget köteles fizetni évi két, 

részletben, március 15-ig és szeptember 15-ig. 
 
/2/ Az adóelőleg összege 
 

a) ha az adóévet megelőző adóév időtartama 12 hónapnál nem rövidebb, az adóévet 
megelőző adóév adójának megfelelő összeg; 

 
b) ha az adóévet megelőző adóév 12 hónapnál rövidebb, akkor a megelőző adóév 

adójának az adóévet megelőző adóév naptári napjai alapján adóévre számított összege; 
 

c) az adóköteles tevékenységét az önkormányzat illetékességi területén az adóév közben 
kezdő vállalkozónál, vagy ha az önkormányzat az adót első alkalommal vagy év 
közben vezeti be, az adóévre bejelentett várható adó összege. 

 
/3/  Ha a jogszabályi változás miatt az adó alapja vagy a mértéke az adóévre módosul, az 

adóelőleg    összegét ennek figyelembevételével kell megállapítani. 
 
 
/4/ Az adóhatóság a fizetendő adóelőleg mértékét az éves adóbevallás, illetve a várható adó 

bejelentése alapján fizetési meghagyásban közli. 
 
/5/ Az adóévben az adóévre vonatkozó fizetési meghagyás jogerőre emelkedéséig a /2/ 

bekezdés a/-b/ pontjában említett vállalkozó az adóelőlegét az előző fizetési meghagyás 
alapján fizeti. 

 
 
/6/ A vállalkozónak a helyi iparűzési adóelőleget – az egyszeres könyvvezetésre kötelezett 

kivételével – a várható éves fizetendő adó összegére az adóév december 20. napjáig kell 
kiegészítenie. 

 
 
/7/ Az ideiglenes / alkalmi / jelleggel végzett tevékenységet végző adóalany – amennyiben 

tevékenysége az 1 napot nem haladja meg – a napi átalányt a bejelentéssel egy időben 
köteles befizetni. 

 
 
/8/ A vállalkozó a megfizetett adóelőleg és az adóévre megállapított tényleges adó 

különbözetét az adóévet követő év május 31-ig fizeti meg, illetőleg ettől az időponttól 
igényelheti vissza. 

 
/9/ Az adózó adóelőleget és az éves tényleges kötelezettség különbözetét 100 forintra 
kerekítve fizeti meg, illetve igényelheti vissza. 



 
 
 
 

VI. Fejezet 
 

Méltányossági jogkör gyakorlása 
 

8.§. 
 

Hatályon kívül helyezve * 
 

VII. Fejezet 
 

Záró rendelkezések 
 

9.§. 
 

/1/ A rendeletben nem szabályozott kérdésekben a helyi adóról szóló 1990. évi C. tv., 
valamint az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény ide vonatkozó rendelkezései 
az irányadók.* 

 
/2/ A rendelet 2003. január 1.-én lép hatályba és ezzel egyidejűleg hatályát veszti a többször 

módosított 12/1997.(X.31.) számú rendelet. 
 
/3/ A rendelet kihirdetéséről Taktaszada Község Jegyzője a Szervezeti és Működési 

Szabályzatban meghatározott módon gondoskodik. 
 
 
 
Taktaszada, 2002. április 16. 
 
 
 
                             Vajtó János sk.                                  Harangozóné Vitális Márta sk.  
        polgármester                                                     jegyző  
 
 
Hiteles: 2006. január 31. 
 
 
 
 
 

                                                                    Harangozóné Vitális Márta 
                                                                jegyző  

 
 
*10/2004. (IV. 28.) számú rendelettel módosított szöveg hatályba lépés 2004. 01. 01. 
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