
 

VARSÁNY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATAKÉPVISELİ TESTÜLETÉNEK 
 

17/2003.(XII.20.) rendelete 
 

a helyi iparőzési adóról  
(a módosításokkal egységes szerkezetben) 

 
A képviselı-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 1.§-ának (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján a helyi iparőzési adóról az alábbi 
rendeletet alkotja. 

 
1.§ 

 
Adókötelezettség 

 
(1) Adóköteles az önkormányzat illetékességi területén állandó, vagy ideiglenes jelleggel végzett 

vállalkozási tevékenység (továbbiakban: iparőzési tevékenység). 
 

2.§ 
 

Adóalany 
 
(1) A rendelet alkalmazásában adóalany a vállalkozó: a gazdasági tevékenységet saját nevében és 

kockázatára haszonszerzés céljából, üzletszerően végzı 
a) személyi jövedelemadóról szóló törvényben meghatározott egyéni vállalkozó; 
b) a személyi jövedelemadóról szóló törvényben meghatározott mezıgazdasági ıstermelı, 

feltéve, hogy ıstermelıi tevékenységbıl származó bevétele az adóévben a 600 000 
forintot meghaladja1 

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 lévı jogi személyt is; 
f) egyéb szervezet, ideértve a felszámolás vagy végelszámolás alatt lévı szerveztet is. 

 
3.§ 

 
Állandó és ideiglenes jelleggel végzett iparőzési tevékenység 

 
(1) A vállalkozó állandó jellegő iparőzési tevékenységet végez az önkormányzat illetékességi 

területén, ha ott telephellyel rendelkezik, függetlenül attól, hogy  tevékenységét részben, vagy 
egészben székhelyén ( telephelyén ) kívül folytatja 

(2) Ideiglenes jellegő az iparőzési tevékenység, ha az önkormányzat illetékességi területén az ott 
székhellyel ( telephellyel ) nem rendelkezı vállalkozó 

építıipari, valamint nyomvonalas létesítményen végzett kivitelezési és fenntartási                                 
munkát, továbbá ezekkel kapcsolatos szerelési,szervezési, lebonyolító, szaktanácsadó, 
felügyeleti tevékenységet végez, illetıleg természeti erıforrást tár fel vagy kutat, feltéve hogy a 
folyamatos, vagy megszakításokkal végzett tevékenység idıtartama adóéven belül legalább 1 
hónap, de a 6 hónapot nem halad meg. Ha a tevékenység idıtartama a 6 hónapot meghaladja, 
akkor a tevékenység végzésének helye telephelynek minısül.2 

 
                                                 
1 Módosította az 1/2010.(I.12.) számú rendelet. Hatályos 2010. január 1-tıl. 
2 Módosította az 1/2010.(I.12.) számú rendelet. Hatályos 2010. január 1-tıl. 



 

4.§ 
 

Adómentesség 
 
(1) Adómentes a társadalmi szervezet, az egyház, az alapítvány, a közszolgáltató szervezet, a 

köztestület, a közhasznú társaság, az önkéntes kölcsönös biztosító pénztár, a magán-
nyugdíjpénztár és költségvetési szerv abban az évben, amelyet megelızı naptári évben 
folytatott vállalkozási tevékenységébıl származó jövedelme (nyeresége) után társasági 
adófizetési kötelezettsége, illetve – költségvetési szerv esetében – eredménye után a központi 
költségvetésbe befizetési kötelezettsége nem keletkezett. E feltétel meglétérıl az adóalany 
írásban köteles nyilatkozni az adóhatóságnak. 

(2) Mentes az adó alól a piaci és egyéb kicsinybeni értékesítés.1 
 
 

5.§ 
 

Adókötelezettség keletkezése és megszőnése 
 

(1) Az adókötelezettség az iparőzési tevékenység megkezdésének napjával keletkezik és a 
tevékenység megszőnésének napjával, szőnik meg. 

(2) Az önkormányzat illetékességi területén ideiglenes (alkalmi) jelleggel végzett, iparőzési 
tevékenység esetén a tevékenység végzésének idıtartama az irányadó. 

 
6.§ 

 
Az adó alapja 

 
(1) Állandó jelleggel végzett iparőzési tevékenység esetén az adó alapja az értékesített termék, 

illetıleg a végzett szolgáltatás nettó árbevétele, csökkentve az eladott áruk beszerzési értékével 
és a közvetített szolgáltatások értékével, valamint az anyagköltséggel. 

(2) Ha a vállalkozó több önkormányzat illetékességi területén végez állandó jellegő iparőzési 
tevékenységet, akkor az adó alapját – a tevékenység sajátosságaira leginkább jellemzıen – a 
vállalkozónak kell a Htv. mellékletében meghatározottak szerint megosztania. 

(3) Ideiglenes jelleggel végzett iparőzési tevékenység esetében az adót a tevékenység végzésének 
naptári napjai alapján kell megállapítani. Minden megkezdett nap 1 napnak számít. 

 
7.§ 

 
Az adó mértéke 

 
(1) Állandó jelleggel végzett iparőzési tevékenység esetén az adó mértéke: az adóalap 1,8 %-a 
(2) Ideiglenes jelleggel végzett iparőzési tevékenység esetén az adóátalány naptári naponként kerül 

megállapításra, melynek összege: 500Ft/nap 
(3) A székhely, illetıleg telephely szerinti önkormányzathoz az adóévre fizetendı adóból legfeljebb 

azonban annak összegéig terjedıen – a (4) bekezdésben meghatározott módon – levonható az 
ideiglenes jellegő tevékenység után az adóévben megfizetett adó. 

(4) Az ideiglenes tevékenység után megfizetett adó a székhely, illetve telephely szerinti 
önkormányzatokhoz fizetendı adóból a vállalkozás szintjén képzıdı teljes törvényi adóalap és 
az egyes (székhely, illetve telephely szerinti) önkormányzatokhoz kimutatott törvényi adóalapok 
arányában vonható le. 

                                                 
1 Módosította az 1/2010.(I.12.) számú rendelet. Hatályos 2010. január 1-tıl. 



 

8.§ 
 

Az adóelıleg megállapítása és az adó megfizetése 
 

(1) A vállalkozó az iparőzési adóra adóelıleget köteles fizetni 
(2) Az adóelıleg összege: 

a) az adóévet megelızı adóév idıtartama 12 hónapnál nem rövidebb, az adóévet megelızı 
adóév adójának megfelelı összeg; 

b) ha az adóévet megelızı adóév 12 hónapnál rövidebb, akkor a megelızı adóév adójának az 
adóévet megelızı adóév naptári napjai alapján adóévre számított összege; 

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

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

(4) A helyi adóhatóság a fizetendı adóelıleg mértékét az éves adóbevallás, illetve a várható adó 
bejelentése alapján fizetési meghagyásban közli. 

(5) Ideiglenes (alkalmi) iparőzési tevékenység esetén a mőködés idıtartama szerint járó adó 
készpénzben is megfizethetı a Htv. 42. § (5) bekezdésében meghatározott pénzkezelési 
szabályok betartásával.1 

 
 

9.§ 
 

Az elsı fokú adóhatóság jogkörének gyakorlása 
 

(1) Az elsı fokú adóhatósági jogkört az adózás rendjérıl szóló 1990. évi XCI. Törvény 6.§ (1) 
bekezdés c) pont felhatalmazása alapján a jegyzı gyakorolja. 

(2) Az adóhatóság a magánszemély kérelme alapján az ıt terhelı adótartozást, valamint a bírság-
vagy pótléktartozást mérsékelheti vagy elengedheti, ha azok megfizetése az adózó és a vele 
együtt élı közeli hozzátartozók megélhetését súlyosan veszélyezteti. 

(3) Az adóhatóság a pótlék- és bírságtartozást kivételes méltányosságból mérsékelheti (elengedheti) 
különösen akkor, ha annak megfizetése a vállalkozási tevékenységet folytató magánszemély, 
jogi személy vagy egyéb szervezet gazdálkodási tevékenységét ellehetetlenítené. Az adóhatóság 
a mérséklést az adótartozás egy részének (vagy egészének) megfizetéséhez kötheti. 

(4) Az adóhatóság döntését az adózás rendjérıl szóló 1990. évi XCI. törvény (Art.), valamint, az 
államigazgatási eljárás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény (Ket) alapján hozza 
meg. 

(5) Az adóhatóság határozata ellen jogorvoslatnak helye van. Az elsı fokú határozat ellen 
benyújtott fellebbezésrıl az Észak-Magyarországi Regionális Államigazgatási Hivatal dönt. 

 
 

10.§ 
 

Egyéb rendelkezések 
 

(1) Ezen helyi iparőzési adóra vonatkozó egységes szerkezető rendelettel nem szabályozott minden 
kérdésben a helyi adókról szóló többször módosított 1990. évi C. törvény és az adózás rendjérıl 
szóló többször módosított 1990. évi XCI. törvény, hatályos rendelkezéseit, valamint a helyi 
adókat érintı hatályos törvények rendelkezéseit kell alkalmazni. 

                                                 
1 Módosította az 1/2010.(I.12.) számú rendelet. Hatályos 2010. január 1-tıl. 



 

 
11.§ 

 
Záró rendelkezések 

 
Ez a rendelet 2004. január 1-jén lép hatályba.  
 
 
Varsány, 2003. december 19. 
 
 
 
Kiss Zoltán                                                                                              Bárány Erzsébet 
polgármester                                                                                                 jegyzı 
 
 
 
 
 
KIHIRDETVE : 
Varsány, 2003. december 20. 
 
  Bárány Erzsébet 
   jegyzı 


