
KISNYÁRÁD  KÖZSÉG  ÖNKORMÁNYZATÁNAK 
12/2002.(XII.13.)számú 

 
r e n d e l e t e 

 
a helyi ipar�zési adóról.  

 
Egységes szerkezetben  

a módosításáról rendelkez�  9/2003.(IX.12.) számú, 6/2004.(IV.23.) számú, 
15/2005.(IX.15.)számú, 8/2006.(VI. 02.)számú és 14/2007.(XII.21.)számú 

 rendeletekkel. 
 

A képvisel�-testület a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 16. § (1) 
bekezdésében biztosított jogkörében eljárva, a helyi adókról szóló többször módosított 1990. 
évi C. törvény (a továbbiakban: Htv.) 1. §-ának (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján 
a helyi ipar�zési adóról a következ� rendeletet alkotja: 

Adókötelezettség 

1.§ Adóköteles az önkormányzat illetékességi területén állandó, vagy ideiglenes jelleggel 
végzett vállalkozási tevékenység (a továbbiakban: ipar�zési tevékenység). 

Adóalany 

2.§ A rendelet alkalmazásában adóalany a vállalkozó, a gazdasági tevékenységet saját 
nevében és kockázatára haszonszerzés céljából, üzletszer�en végz�: 
a) a személyi jövedelemadóról szóló törvényben meghatározott egyéni vállalkozó; 
b)1 a személyi jövedelemadóról szóló törvényben meghatározott mez�gazdasági 
�stermel�, feltéve, hogy �stermel�i tevékenységéb�l származó bevétele az adóévben a 
600 000 forintot meghaladja; 

c) jogi személy, ideértve a felszámolás, vagy végelszámolás alatt lév� jogi személyt is; 
d) egyéb szervezet, ideértve a felszámolás, vagy végelszámolás alatt lév� szervezetet is. 

Állandó és ideiglenes jelleggel végzett ipar�zési tevékenység 

3.§ (1) Adóköteles ipar�zési tevékenység: a vállalkozó e min�ségében végzett nyereség-, 
illet�leg jövedelemszerzésre irányuló tevékenysége. 

(2) A vállalkozó állandó jelleg� ipar�zési tevékenységet végez az önkormányzat illetékességi 
területén, ha ott székhellyel, telephellyel rendelkezik, függetlenül attól, hogy 
tevékenységét részben, vagy egészben székhelyén (telephelyén) kívül folytatja. 

(3) Ideiglenes jelleg� az ipar�zési tevékenység, ha az önkormányzat illetékességi területén az 
ott székhellyel (telephellyel) nem rendelkez� vállalkozó 
a) piaci és vásározó kiskereskedelmet folytat; 

b)2 épít�ipari tevékenységet folytat, illet�leg természeti er�forrást tár fel vagy kutat, 
feltéve, hogy a folyamatosan vagy megszakításokkal végzett tevékenység id�tartama  

 

                                                 
1 Módosította a 6/2004.(IV.23.) rendelet 1. §-a.  Hatályos: 2004. április 23. napjától, rendelkezéseit azonban 
2004. január 01. napjától kell alkalmazni. 
2 Módosította a 6/2004.(IV.23.) rendelet 2. §-a. Hatályos: 2004. április 23. napjától, rendelkezéseit azonban 
2004. január 01. napjától kell alkalmazni. 
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adóéven belül a 30 napot meghaladja, de nem éri el a 181 napot. Ha a tevékenység 
folytatásának id�tartama a 180 napot meghaladja, akkor a tevékenység végzésének 
helye telephelynek min�sül. 

c)3 bármely - az a) és b) pontba nem sorolható - tevékenysége, ha annak folytatásából 
közvetlenül bevételre tesz szert, feltéve ha egyetlen önkormányzat illetékességi 
területén sem rendelkezik székhellyel, telephellyel. 

 
Adókötelezettség keletkezése és megsz�nése 

4.§ (1) Az adókötelezettség az ipar�zési tevékenység megkezdésének napjával keletkezik és a 
tevékenység megsz�nésének napjával sz�nik meg. 

(2) Az önkormányzat illetékességi területén ideiglenes (alkalmi) jelleggel végzett ipar�zési 
tevékenység esetén a tevékenység végzésének id�tartama az irányadó. 

 
Adómentesség, adókedvezmény4 

 
5.§5  
 

Az adó alapja 
 

6.§ (1)6 Állandó jelleggel végzett ipar�zési tevékenység esetén az adó alapja a nettó árbevétel, 
csökkentve az eladott áruk beszerzési értékével, a közvetített szolgáltatások értékével, az 
anyagköltséggel. Mentes az adóalapnak az a része - legfeljebb azonban az adóalap 90%-a 
-, amely a külföldön létesített telephelyen végzett tevékenységb�l származik, feltéve ha 
azt a telephely szerinti állam önkormányzatának fizetend�, a vállalkozási tevékenységet 
terhel� adó terheli.  

(2) Ha a vállalkozó több önkormányzat illetékességi területén végez állandó jelleg� ipar�zési 
tevékenységet, akkor az adó alapját a Htv. 39. § (2) bekezdése, a Htv. Vonatkozó 
melléklete szerint kell megosztani. 

 (3) Ideiglenes jelleggel végzett ipar�zési tevékenység esetében az adót a tevékenység 
végzésének naptári napjainak alapján kell megállapítani. Minden megkezdett nap egy 
napnak számít. 

(4)7 Az adó alapja csökkenthet� -a Htv. 39/D.§ rendelkezései szerint- az adóévi m�ködés 
hónapjai alapján számított adóévi átlagos statisztikai állományi létszámnak az el�z� 
adóévi m�ködés hónapjai alapján az el�z� adóévre számított átlagos statisztikai 
állományi létszámhoz képest bekövetkezett - f�ben kifejezett - növekménye után 1 millió 
forint/f� összeggel.  

 

                                                 
3 Beiktatta a 6/2004.(IV.23.) rendelet 2. §-a. Hatályos: 2004. április 23. napjától, rendelkezéseit azonban 2004. 
január 01. napjától kell alkalmazni 
4 Hatályon kívül helyezte a 14/2007.(XII.21.) számú rendelet 1.§-a. Hatályon kívül helyezve: 2008. január 01. 
napjától. 
5 Hatályon kívül helyezte a 14/2007.(XII.21.) számú rendelet 1.§-a. Hatályon kívül helyezve: 2008. január 01. 
napjától. 
6 Módosította a 8/2006.(VI.02.) rendelet 2. §-a. Hatályos: 2006. június 02. napjától, rendelkezéseit azonban 
2006. január 01. napjától kell alkalmazni. 
7 Beiktatta a 15/2005.(IX.15.) számú rendelet 1. §-a. Hatályos: 2005. szeptember 15. napjától, rendelkezéseit 
azonban 2005. január 01. napjától kell alkalmazni.  
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Az adó mértéke 
 
7.§ (1) Állandó jelleggel végzett ipar�zési tevékenység esetén az adó évi mértéke az adóalap 
2%. 
(2) Ideiglenes jelleggel végzett ipar�zési tevékenység esetén az adóátalány naptári naponként 
kerül megállapításra, melynek összege: 500 Ft/nap.  
(3) A székhely, illet�leg telephely szerinti önkormányzathoz az adóévre fizetend� adóból 
legfeljebb azonban annak összegéig terjed�en - a (4) bekezdésben meghatározott módon - 
levonható az ideiglenes jelleg� tevékenység után az adóévben megfizetett adó. 
(4) Az ideiglenes tevékenység után megfizetett adó a székhely, illetve telephely szerinti 
önkormányzatokhoz fizetend� adóból a vállalkozás szintjén képz�d� teljes törvényi adóalap 
és az egyes (székhely, illetve telephely szerinti) önkormányzatokhoz kimutatott törvényi 
adóalapok arányában vonható le. 

 

Az adóel�leg megállapítása és az adó megfizetése 

 
8.§ (1) A vállalkozó az ipar�zési adóra adóel�leget köteles fizetni. 
(2) Az adóel�leg összege: 

a) az adóévet megel�z� adóév id�tartama 12 hónapnál nem rövidebb, az adóévet 
megel�z� adóév adójának megfelel� összeg;   
b) ha az adóévet megel�z� adóév 12 hónapnál rövidebb, akkor a megel�z� adóév 
adójának az adóévet megel�z� adóév naptári napjai alapján adóévre számított összege; 
c) az adóköteles tevékenységét az önkormányzat illetékességi területén az adóév közben 
kezd� vállalkozónál, vagy ha az önkormányzat az adót els� alkalommal vagy év közben 
vezeti be, az adóévre bejelentett várható adó összege. 

(3) A vállalkozónak az adóköteles tevékenysége megkezdését�l számított 15 napon belül az 
adóévre várható adójáról bejelentést kell tennie az adóhatósághoz. 

(4) A helyi adóhatóság a fizetend� adóel�leg mértékét az éves adóbevallás, illetve a várható 
adó bejelentése alapján fizetési meghagyásban közli. 

(5) A vállalkozó adóel�leget félévi részletekben, az adóév március 15-ig, illetve szeptember 
15-ig fizet. 

(6) Ideiglenes (alkalmi) ipar�zési tevékenység esetén a m�ködés id�tartama szerint járó adó 
készpénzben is megfizethet� a Htv. 42. § (5) bekezdésében meghatározott pénzkezelési 
szabályok betartásával. 

 
Záró rendelkezések 

 
9. § Az e rendeletben nem szabályozott kérdésekben a helyi adóról szóló, többször módosított 

1990. évi C. törvény és az adózás rendjér�l szóló, többször módosított 1990. évi XCI. 
törvény rendelkezései az irányadók. 

 
10. § Ez a rendelet 2003. január 1-jén lép hatályba, és egyidej�leg a helyi ipar�zési adóról és 

az adózás rendjér�l szóló 8/1996.(XII.18.) számú önkormányzati rendelet hatályát veszti.  
 
 
Kisnyárád, 2002. december 12.  
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      Godina György s.k.,     Iloskityné dr.Pantyata Ágnes s.k., 
 polgármester                körjegyz� 
 
 
 
Z á r a d é k:  
A jelen rendelet KISNYÁRÁD községben 2002. december 13. napján kihirdetésre került. 
 
Kisnyárád, 2002. december hó 13. nap. 

 
 
 
 
       Iloskityné dr.Pantyata Ágnes s.k., 

                  körjegyz� 
 


