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1990. évi C. törvény
a helyi adókról1

Hazánkban a demokratikus választással létrejöttek
az önszervező helyi hatalomgyakorlás szervezeti kere-
teit megteremtő önkormányzatok. A települési önkor-
mányzatok alapvető feladata – a közhatalom helyi köz-
ügyekben való gyakorlása mellett – a helyi közszolgál-
tatások biztosítása.

E feladatnak a helyi sajátosságokhoz és igényekhez
igazítható ellátása – melynek során nélkülözhetetlen a
helyi közösségek kezdeményezőkészsége, áldozatvál-
lalása is – elengedhetetlenné teszi az önkormányzatok
önálló gazdálkodása feltételeinek megteremtését.

A gazdasági önállósulás egyik eszköze a helyi adók
rendszere. Ez a települési önkormányzat számára lehe-
tőséget teremt a helyi szuverén adóztatási jog gyakor-
lására, s ezzel együtt a helyi adópolitika kialakítására.

Az Országgyűlés a helyi adóztatás kiemelkedő je-
lentőségét mérlegelve a települési önkormányzat önál-
ló gazdálkodásában – összhangban aMagyar Köztársa-
ság Alkotmányával és a helyi önkormányzatokról szóló
törvény rendelkezéseivel – a helyi adókról a következő
törvényt alkotja.

ELSŐ RÉSZ
ÁLTALÁNOS

RENDELKEZÉSEK
I. Fejezet

Az adómegállapítás joga és az
adókötelezettség

1. § (1) E törvény felhatalmazása és rendelkezései sze-
rint a települési (községi, városi, fővárosi és kerü-
leti) önkormányzat képviselőtestülete (a továbbiak-
ban: önkormányzat) rendelettel az illetékességi te-
rületén helyi adókat (a továbbiakban: adót) vezethet
be.

(2) A főváros esetében az építményadót, a telekadót,
a magánszemély kommunális adóját, valamint a vál-

lalkozók kommunális adóját és az idegenforgalmi
adót a (3) bekezdés kivételével a kerületi önkor-
mányzat, a helyi iparűzési adót a fővárosi önkor-
mányzat jogosult bevezetni.4

(3) A kerületi önkormányzat által a (2) bekezdés sze-
rint bevezethető helyi adót a kerületi önkormányzat
helyett a fővárosi önkormányzat akkor jogosult ren-
deletével bevezetni, ha a fővárosi rendelettel a kerü-
leti képviselő-testületek többsége egyetért.

2. § Az önkormányzat adómegállapítási joga az e tör-
vényben meghatározott adóalanyokra és adótárgyakra
terjed ki.

3. § (1) Ha e törvény másként nem rendelkezik, a tör-
vény alkalmazásában adóalany:
a) a magánszemély,
b) a jogi személy, a jogi személyiség nélküli gazda-
sági társaság,
c) a magánszemélyek jogi személyiséggel nem ren-
delkező személyi egyesülése.

(2) Adómentes az (1) bekezdés b) és c) pontjában fel-
sorolt adóalanyok közül a társadalmi szervezet, az
egyház, az alapítvány, a közszolgáltató szervezet, a
köztestület, a közhasznú társaság, az önkéntes köl-
csönös biztosító pénztár, a magánnyugdíjpénztár, a
költségvetési szerv, a költségvetési szervnek nem
minősülő nevelési-oktatási intézmény és – kizáró-
lag a helyi iparűzési adó vonatkozásában – a köz-
hasznú, kiemelkedően közhasznú szervezetnek mi-
nősülő nonprofit gazdasági társaság abban az adó-
évben, amelyet megelőző adóévben folytatott vállal-
kozási tevékenységéből származó jövedelme (nyere-
sége) után sem bel-, sem külföldön adófizetési kö-
telezettsége, illetve – költségvetési szerv esetében –
eredménye után a központi költségvetésbe befizetési
kötelezettsége nem keletkezett. A feltételekmeglété-
ről az adóalany írásban köteles nyilatkozni az adóha-
tóságnak.11

(3) Az (1) és (2) bekezdésben meghatározottak sze-
rint adóalany a külföldi magánszemély és szervezet

1A kihirdetés napja: 1990. december 30. Hatályos: 1996. 01. 01.
4Az 1990. évi C. törvény 1. § 2. bekezdését módosította, valamint 3. bekezdését beiktatta a 2000. évi CV. törvény 1. §-a. Hatályos: 2001.

01. 01.
11Az 1990. évi C. törvény 3. § (2) bekezdése a 2008. évi LXXXI. törvény 56. §-ának megfelelően megállapított szöveg. Hatályos:

2009.01.01.
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is feltéve, hogy adómentességét nemzetközi szerző-
dés vagy viszonosság nem biztosítja. A viszonosság
kérdésében az adópolitikáért felelős miniszter állás-
foglalása az irányadó.28

(4) A törvény hatálya – a 34. §-ban foglaltak kivételé-
vel – nem terjed ki a Magyar Nemzeti Bankra, a Ma-
gyar Nemzeti Vagyonkezelő Zrt. -re, az Államadós-
ság Kezelő Központ Részvénytársaságra, a büntetés-
végrehajtásért felelős miniszter felügyelete alá tarto-
zó büntetésvégrehajtási vállalatra és annak a fogva-
tartottak foglalkoztatását végző jogutódjára.29 30 31
32 33 34 35

(5) Ha e törvény az adóalanyiságot az év első napján
fennálló állapothoz köti és az önkormányzat az adót
év közben vezeti be, akkor a bevezetés évében az adó
alanyának azt kell tekinteni, aki/amely az adót beve-
zető rendelet hatálybalépésének napján megfelel az
adóalanyiság követelményeinek.36

3/A. § Valamennyi helyi adó alól mentes az Észak-
atlanti Szerződés Szervezete. Az Észak-atlanti Szer-
ződés tagállamainak és az 1995. évi LXVII. törvény-
ben kihirdetett Békepartnerség más részt vevő álla-
mainak, Magyarországon kizárólag szolgálati kötele-
zettség céljából tartózkodó fegyveres erői – ideértve
a fegyveres erők alkalmazásában álló nem magyar ál-
lampolgárságú, hivatásos szolgálatban lévő és polgá-
ri állományú személyeket is – mentesek a lakásbérleti
jog után megállapítható magánszemélyek kommuná-
lis adója és a tartózkodás alapján megállapítható ide-
genforgalmi adó alól.37

4. § Az adókötelezettség az önkormányzat illetékessé-
gi területén a következőkre terjed ki:

a) az ingatlantulajdonra, ingatlanhoz kapcsolódó va-
gyoni értékű jogra,

b) munkaerő foglalkoztatására,
c) nem állandó lakosként való tartózkodásra és
d) az e törvényben meghatározott gazdasági tevé-
kenység gyakorlására (a továbbiakban együtt: adó-
tárgy).

5. § Az önkormányzat rendeletével:

a) vagyoni típusú adók,
b) kommunális jellegű adók, továbbá
c) helyi iparűzési adó
bevezetésére jogosult.

6. § Az önkormányzat adómegállapítási joga arra ter-
jed ki, hogy:

a) az 5. §-ban meghatározott adókat vagy ezek vala-
melyikét bevezesse, a már bevezetett adót hatályon
kívül helyezze, illetőleg módosítsa, azonban az év-
közi módosítás naptári éven belül nem súlyosbíthatja
az adóalanyok adóterheit,40

b) az adó bevezetésének időpontját és időtartamát
(határozott vagy határozatlan időre) meghatározza,

c) az adó mértékét a helyi sajátosságokhoz, az önkor-
mányzat gazdálkodási követelményeihez és az adó-
alanyok teherviselő képességéhez igazodóan – az e
törvényben meghatározott felső határokra, illetőleg
a 16. § a) pontjában, a 22. § a) pontjában, a 26. §-
ában, a 29. §-ának (1) bekezdésében, a 33. §-ának a)
pontjában meghatározott felső határoknak 2005. év-
re a KSH által 2003. évre vonatkozóan közzétett fo-
gyasztói árszínvonal-változással, 2006. évtől pedig
a 2003. évre és az adóévet megelőző második évig

28Az 1990. évi C. törvény 3. § 3-4. bekezdése a 2006. évi CIX. törvény 167. § 5. bekezdés o) pontjának megfelelően módosított szöveg.
Hatályos: 2006. 12. 23.

29Az 1990. évi C. törvény 3. § 4. bekezdésének utolsó mondatát a 2005. évi CXIX. törvény 191. §-a hatályon kívül helyezte. Hatályos:
2006. 01. 01.

30Az 1990. évi C. törvény 3. § 4. bekezdése a 2003. évi XXXVII. törvény 18. § 6. bekezdésének megfelelően módosított szöveg. Hatályos:
2003. 06. 30.

31Az 1990. évi C. törvény 3. § 4. bekezdése a 2001. évi LXXIV. törvény 162. § 1. bekezdésének megfelelően módosított szöveg. Hatályos:
2002. 01. 01.

32Az 1990. évi C. törvény 3. § 4. bekezdése a 2001. évi L. törvény 79. § 3. bekezdésének megfelelően módosított szöveg. Hatályos: 2001.
07. 03.

33Az 1990. évi C. törvény 3. § 4. bekezdése az 1998. évi XC. törvény 73. §-ának megfelelően módosított szöveg. Hatályos: 1999. 01. 01.
34A 1990. évi C. törvény 3. § (4) bekezdése a 2007. évi CVI. törvény 56. § (2) bekezdés f) pontjának megfelelően módosított szöveg.

Hatályos: 2007. 09. 25.
35A 1990. évi C. törvény 3. § (4) bekezdése a 2007. évi CVI. törvény 58. § (2) bekezdés g) pontjának megfelelően módosított szöveg.

Hatályos: 2008. 01. 01.
36Az 1990. évi C. törvény 3. § 5. bekezdését az 1999. évi XCIX. törvény 140. §-a iktatta be. Hatályos: 2000. 01. 01.
37Az 1990. évi C. törvény 3/A. §-át az 1999. évi CXVII. törvény 5. §-a iktatta be. Hatályos: 2000. 02. 20.
40Az 1990. évi C. törvény 6. § a) pontja az 1992. LXXVI. törvény 1. §-ának (2) bekezdésével megállapított szöveg. Hatályos: 1996. 01.

01.

Készült: 2010. november 10. 14:31 Hatályos: 2010.06.29.–2010.12.31.
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eltelt évek fogyasztói árszínvonal változásai szorza-
tával növelt összegére (a felső határ és a felső határ
növelt összege együtt: adómaximum) figyelemmel –
megállapítsa,41

d) az e törvénymásodik részébenmeghatározott men-
tességeket, kedvezményeket további mentességek-
kel, kedvezményekkel, így különösen a lakások ese-
tében a lakásban lakóhellyel rendelkező eltartottak
számától, a lakáson fennálló, hitelintézet által lakás-
vásárlásra, lakásépítésre nyújtott hitel biztosítékául
szolgáló jelzálogjog fennállásától, a lakásban lakó-
hellyel rendelkezők jövedelmétől függő mentessé-
gekkel, kedvezményekkel kibővítse,43

e) e törvény és az adózás rendjéről szóló törvény ke-
retei között a helyi adózás részletes szabályait meg-
határozza.

7. § Az önkormányzat adómegállapítási jogát korlá-
tozza az, hogy:

a) az adóalanyt egy meghatározott adótárgy esetében
(4. §) csak egyféle – az önkormányzat döntése sze-
rinti – adó (5. §) fizetésére kötelezheti,

b) a vagyoni típusú adók körében az adót egységesen
– tételes összegben vagy a korrigált forgalmi érték
alapulvételével vagy a számított érték alapján – ha-
tározhatja meg,44 45 46

c) az általa bevezetett adó mértékeként nem állapíthat
meg többet az adómaximumnál,

d) a kerületi önkormányzat a fővárosi közgyűlés által
bevezetett adót annak hatályon kívül helyezése idő-
pontjáig, a fővárosi közgyűlés az általa az 1. § (3) be-
kezdés alapján bevezetett adót a kerületi képviselő-
testületek többségi véleményének beszerzéséig nem
működtetheti,49

e) 52

a vállalkozó (52. § 26. pont) üzleti célt szolgáló épü-
lete, épületrésze utáni építményadó, telke utáni te-
lekadó, továbbá a vállalkozók kommunális adója és
a helyi iparűzési adó megállapítása során – ha e tör-
vény eltérően nem rendelkezik – a 6. § d) pontja nem
alkalmazható. A vállalkozók kommunális adója és a
helyi iparűzési adó esetén adónemenként egy adó-
mérték alkalmazható. A vállalkozó üzleti célt szol-
gáló épülete, épületrésze utáni építményadó, telke
utáni telekadó alapjának alapterület szerinti megál-
lapítása esetén kizárólag az adótárgy fajtája, illetőleg
a településen belüli földrajzi elhelyezkedése alapján
állapítható meg differenciált adómérték,

f) a számított érték alapú és a korrigált forgalmi ér-
ték alapú építményadóban a lakás, illetve az egyéb
építmény esetén egy-egy, a számított érték alapú és
a korrigált forgalmi érték alapú telekadóban a lakás-
hoz tartozó telek, illetve az egyéb telek esetén egy-
egy adómérték alkalmazható.347 348

8. § (1) Ha a fővárosi és a fővárosi kerületi önkor-
mányzatokról szóló törvény másként nem rendelke-
zik, a helyi adó kizárólag az azt megállapító önkor-
mányzat bevételét képezi, tőle az nem vonható el.55

(2) Az önkormányzat a beszedett adó összegéről
évenként köteles a költségvetési beszámoló része-
ként a település lakosságát tájékoztatni.

9. § 56

10. § 59

MÁSODIK RÉSZ
41Az 1990. évi C. törvény 6. § c) pontja a 2004. évi CI. törvény 147. §-ának megfelelően módosított szöveg. Hatályos: 2005. 01. 01.
43Az 1990. évi C. törvény 6. § d) pontja a 2007. évi CXXVI. törvény 132. §-ának megfelelően megállapított szöveg. Hatályos: 2009.01.01.
44A 2007. évi CXXVI. törvény 438. §-a hatályon kívül helyezte. Hatályos: 2009. 01. 01.
45Az 1990. évi C. törvény 7. § b) pontja a 2008. évi VII. törvény 18. §-ának megfelelően megállapított szöveg. Hatályos: 2009.01.01.
46Az 1990. évi C. törvény 7. § b) pontja a 2008. évi LXVIII. törvény 16. § (1) bekezdésének megfelelően megállapított szöveg. Hatályos:

2009.01.01.
49Az 1990. évi C. törvény 7. § d) pontja a 2000. évi CV. törvény 2. §-ának megfelelően módosított szöveg. Hatályos: 2001. 01. 01.
52Az 1990. évi C. törvény 7. § e) pontja a 2008. évi VII. törvény 18. §-ának megfelelően megállapított szöveg. Hatályos: 2009.01.01.

347Az 1990. évi C. törvény 7. § f) pontját a 2008. évi VII. törvény 18. §-a iktatta be. Hatályos: 2009.01.01.
348Az 1990. évi C. törvény 7. § f) pontja a 2008. évi LXVIII. törvény 16. § (1) bekezdésének megfelelően megállapított szöveg. Hatályos:

2009.01.01.
55Az 1990. évi C. törvény 8. § (1) bekezdése az 1991. XXIV. törvény 31. §-ának (3) bekezdésével megállapított szöveg. Hatályos: 1996.

01. 01.
56Az 1990. évi C. törvény 9. §-át az 1998. évi XC. törvény 128. § 1. bekezdés a) pontja hatályon kívül helyezte. Hatályos: 1999. 01. 01.
59A 10. §-t az 1995. XCVIII. törvény 10. §-ának (1) bekezdése hatályon kívül helyezte. A hatályon kívül helyezett 10. §. alapján az adó-

alany adólevonási jogát az ott meghatározott feltételekkel továbbra is érvényesítheti, ha a) az adólevonási joga 1996. év január 1. napja előtt
nyílt meg, b) az 1996. január 1. napja előtt kivitelezési szerződéssel megkezdett beruházását 1996. évben fejezi be, c) az 1996. január 1.
napja előtt a beruházóval kötött szerződés alapján befizetést teljesít. [ 1995. évi XCVIII. törvény 10. §. (2) bekezdése.]. Hatályos: 2000. 01.
01.
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Az EGYES ADÓKRA
VONATKOZÓ KÜLÖNÖS

RENDELKEZÉSEK
Az egyes adók az általános rendelkezések (első

rész) figyelembevételével és a II-VII. fejezet rendelke-
zései szerint vezethetők be.

II. Fejezet
VAGYONI TÍPUSÚ ADÓK

1. Építményadó
Az adókötelezettség

11. § (1) Adóköteles az önkormányzat illetékességi te-
rületén lévő építmények közül a lakás és a nem lakás
céljára szolgáló épület, épületrész (a továbbiakban
együtt: építmény).60

(2) Az építményadó alkalmazásában az építményhez
tartozik az építmény rendeltetésszerű használatához
szükséges – az épületnek minősülő építmény esetén
annak hasznos alapterületével, épületnek nem minő-
sülő építmény esetén az általa lefedett földrészlettel
egyező nagyságú – földrészlet.61

(3) Az adókötelezettség az építmény valamennyi he-
lyiségére kiterjed, annak rendeltetésétől, illetőleg
hasznosításától függetlenül.

(4) 62

Az adó alanya
12. § (1) Az adó alanya (3. §) az, aki a naptári év (a

továbbiakban: év) első napján az építmény tulajdo-
nosa. Több tulajdonos esetén a tulajdonosok tulaj-
doni hányadaik arányában adóalanyok. Amennyiben

az építményt az ingatlan-nyilvántartásba bejegyzett
vagyoni értékű jog terheli, az annak gyakorlására jo-
gosult az adó alanya. (A tulajdonos, a vagyoni ér-
tékű jog jogosítottja a továbbiakban együtt: tulajdo-
nos).63

(2) Valamennyi tulajdonos által írásban megkötött és
az adóhatósághoz benyújtott megállapodásban a tu-
lajdonosok az adóalanyisággal kapcsolatos jogokkal
és kötelezettségekkel egy tulajdonost is felruházhat-
nak.64

(3) Társasház, -garázs és -üdülő esetén a tulajdono-
sok önálló adóalanyok, a közös használatú helyisé-
gek után az adó alanya az említett közösség.

Az adómentesség
13. § Mentes az adó alól:

a) a szükséglakás,
b) a gyógy- vagy üdülőhelynek nem minősülő kiste-
lepülésen fekvő komfort nélküli lakásból 100 m2,

c) 65

d) a szociális, egészségügyi és gyermekvédelmi, ille-
tőleg a nevelési-oktatási intézmények céljára szolgá-
ló helyiség,

e)
f) a költségvetési szerv, az egyház tulajdonában álló
építmény,67 68

g) 69

h) az ingatlan-nyilvántartási állapot szerint állattar-
tásra vagy növénytermesztésre szolgáló épület vagy
az állattartáshoz, növénytermesztéshez kapcsolódó
tároló épület (pl. istálló, üvegház, terménytároló,
magtár, műtrágyatároló), feltéve, hogy az épületet
az adóalany rendeltetésszerűen állattartási, növény-
termesztési tevékenységéhez kapcsolódóan használ-
ja.70

60Az 1990. évi C. törvény 11. § (1) és (3) bekezdése az 1992. LXXVI. törvény 3.§-ával megállapított szöveg. Hatályos: 1996. 01. 01.
61Az 1990. évi C. törvény 11. § 2. bekezdése a 2004. évi CI. törvény 148. §-ának megfelelően módosított szöveg. Hatályos: 2005. 01. 01.
62Az 1990. évi C. törvény 11. § (4) bekezdését az 1992. LXXVI. törvény 20. §-ának (1) bekezdése hatályon kívül helyezte. Hatályos:

1996. 01. 01.
63Az 1990. évi C. törvény 12. § (1) és (2) bekezdése az 1992. LXXVI. törvény 4. §-ával megállapított szöveg. Hatályos: 1996. 01. 01.
64Az 1990. évi C. törvény 12. § (2) bekezdése a 2007. évi CXXVI. törvény 134. §-ának megfelelően megállapított szöveg. Hatályos:

2008.01.01.
65Az 1990. évi C. törvény 13. § c) és e) pontját az 1995. XCVIII. törvény 10. §-ának (1) bekezdése hatályon kívül helyezte. Hatályos:

1996. 01. 01.
67Az 1990. évi C. törvény 13. § f) pontja a 2002. évi XLII. törvény 309. § 3. bekezdésének megfelelően módosított szöveg. Hatályos:

2003. 01. 01.
68Az 1990. évi C. törvény 13. § f) pontja az 1992. LXXVI. törvény 5. §-ával megállapított szöveg. A § egyidejűleg g) és h) pontot is

iktatott a szövegbe. Hatályos: 2000. 01. 01.
69A 2007. évi CXXVI. törvény 438. §-a hatályon kívül helyezte. Hatályos: 2009. 01. 01.
70Az 1990. évi C. törvény 13. § h) pontja a 2002. évi XLII. törvény 153. §-ának megfelelően módosított szöveg. Hatályos: 2003. 01. 01.
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Műemléképület felújításához kapcsolódó
adómentesség308

13/A. § (1) Ha a műemléki értékként külön jogsza-
bályban védetté nyilvánított vagy önkormányzati
rendelet alapján helyi egyedi védelem alatt álló épü-
letet (a továbbiakban: műemléképületet) felújítják,
akkor az épület, illetve az épületben lévő önálló adó-
tárgy (lakás, nem lakás céljára szolgáló épületrész)
a (2)-(7) bekezdésekben meghatározottak szerint a
felújításra 2008. január 1-jét követően kiadott építé-
si engedély jogerőre emelkedését követő három egy-
mást követő adóévben mentes az adó alól.309 310

(2) E § alkalmazásában felújítás alatt a műemléképü-
let egészén, illetve homlokzatán és több főszerkeze-
tén végzett olyan általános javítást kell érteni, amely
teljesen visszaállítja az épület esztétikai állapotát,
valamint legalább eredeti műszaki állapotát. Az adó
alanya az (1) bekezdés szerinti mentességet az adó-
hatóságnál kérelmezhetii.311

(3) Az adóhatóság az adómentességre jogosult kérel-
mét nyilvántartásba veszi és az adót évente megálla-
pítja. A megállapított, de meg nem fizetett adót és az
eredeti esedékességtől számított - 14/A. § (1) bekez-
dése szerinti – kamatot az adóhatóság az ingatlanra
bejegyzett jelzáloggal biztosítja.

(4) Az adóhatóság az adómentesség időtartamának
lejártát követő év január 30-ig megkeresi a műem-
lékvédelmi hatóságot, hogy igazolja az épület (2)
bekezdés szerinti felújításának tényét és a felújítás
befejezésének időpontját. A megkeresett hatóság 10
munkanapon belül válaszol a megkeresésre.312

(5) Amennyiben a megkeresés alapján az adóható-
ság megállapítja, hogy a (2) bekezdés szerinti felújí-
tás az adómentesség harmadik évének utolsó napjáig
megtörtént, akkor a (3) bekezdés szerint nyilvántar-
tott adót és kamatokat törli, valamint haladéktalanul
intézkedik az ingatlanügyi hatóságnál a jelzálogjog
törlése iránt.

(6) Amennyiben a megkeresés alapján az adóhatóság
azt állapítja meg, hogy a (2) bekezdés szerinti felújí-
tás az adómentesség harmadik évének utolsó napjáig
nem történt meg, úgy a (3) bekezdésben nyilvántar-
tott adót s annak a 14/A. § (1) bekezdése szerint szá-
mított kamatait az adózónak – az adóhatóság hatá-
rozata alapján, a határozat jogerőre emelkedését kö-
vető 15 napon belül – meg kell fizetnie.

(7) Ha a mentességi időszak alatt az adóalany sze-
mélye változik, akkor az új adóalany az adóbevallá-
sának benyújtásával egyidejűleg nyilatkozhat arról,
hogy a mentességet a mentességi időszak hátralévő
részére is igénybe kívánja venni, azzal, hogy a koráb-
bi adóalany terhére előírt adót és annak 14/A. § (1)
bekezdése szerint számított kamatait – a mentességi
feltétel teljesülésének elmaradása esetén – a (6) be-
kezdésben meghatározottak szerint megfizeti. Ilyen
nyilatkozat hiányában az adóhatóság a korábbi adó-
alanyt terhelő adót és annak 14/A. § (1) bekezdése
szerint számított kamatait a korábbi adóalany terhé-
re az adóalanyiság megszűnését követő február 15-
ig határozatban – a határozat jogerőre emelkedését
követő 15 napon belül való megfizetési határidővel
– írja elő. Ha a korábbi adóalany megszűnt vagy el-
halálozott, akkor az adóhatóság a korábbi adóalanyt
terhelő adót és annak 14/A. § (1) bekezdése szerint
számított kamatait a korábbi adóalany azon jogutód-
ja számára írja elő, aki/amely az adómentes adótár-
gyat megszerezte, több ilyen jogutód esetén az adót
és annak 14/A. § (1) bekezdése szerint számított ka-
matait az adóhatóság a jogutódok által az adómentes
adótárgyon megszerzett tulajdoni hányadok arányá-
ban írja elő határozatban.349

Az adókötelezettség keletkezése, változása és
megszűnése71

14. § (1) Az adókötelezettség a használatbavételi, ille-
tőleg a fennmaradási engedély jogerőre emelkedé-
sét követő év első napján keletkezik. Az engedély

308Az 1990. évi C. törvény 13/A. §-át és annak alcímét a 2007. évi CXXVI. törvény 135. §-a iktatta be. Hatályos: 2008.01.01.
309Az 1990. évi C. törvény 13/A. §-át és annak alcímét a 2007. évi CXXVI. törvény 135. §-a iktatta be. Hatályos: 2008.01.01.
310Az 1990. évi C. törvény 13/A. § (1) bekezdése a 2008. évi LXXXI. törvény 222. §-ának megfelelően módosított szöveg. Hatályos: 2009.

01. 01.
311Az 1990. évi C. törvény 13/A. § (2) bekezdése a 2009. évi LVI. törvény 18. §-ának megfelelően módosított szöveg. Hatályos: 2009. 10.

01.
312Az 1990. évi C. törvény 13/A. § (4) bekezdése a 2009. évi LVI. törvény 18. §-ának megfelelően módosított szöveg. Hatályos: 2009. 10.

01.
349Az 1990. évi C. törvény 13/A. § (7) bekezdését a 2008. évi LXXXI. törvény 57. §-a iktatta be. Hatályos: 2009.01.01.
71Az 1990. évi C. törvény 14. §-ának címe az 1999. évi XCIX. törvény 141. §-ának megfelelően módosított szöveg. Hatályos: 2000. 01.

01.
72Az 1990. évi C. törvény 14. § (1) bekezdése a 2008. évi LXXXI. törvény 58. §-ának megfelelően megállapított szöveg. Hatályos:

2009.01.01.
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nélkül épült vagy anélkül használatba vett építmény
esetén az adókötelezettség a tényleges használatba-
vételt követő év első napján keletkezik.72

(2) Az adókötelezettséget érintő változást (így külö-
nösen a hasznos alapterület módosulását, az épít-
mény átminősítését) a következő év első napjától kell
figyelembe venni.73

(3) Az adókötelezettség megszűnik az építmény meg-
szűnése évének utolsó napján. Az építménynek az év
első felében történő megszűnése esetén a második
félévre vonatkozó adókötelezettség megszűnik.

(4) Az építmény használatának szünetelése az adókö-
telezettséget nem érinti.

Az adófelfüggesztés74

14/A. § (1) Az a 65. életévét betöltött, vagy életkorá-
tól függetlenül legalább 67%-ban rokkant (III. rok-
kantsági csoport) rokkantnyugdíjas magánszemély,
aki egyedül vagy kizárólag ugyanezen feltételeknek
megfelelő hozzátartozójával él, a lakcímnyilvántar-
tás szerint és ténylegesen (életvitelszerűen) is lakó-
helyéül szolgáló lakása utáni építményadó-fizetési
kötelezettségét illetően adófelfüggesztés iránti ké-
relemmel élhet az adóhatóság felé. Az adófelfüg-
gesztés időszaka alatt az adót nem kell megfizet-
ni, az egyébként esedékessé váló adó után azonban
az adóhatóság az esedékesség napjától az adófelfüg-
gesztés megszűnése napjáig terjedően a mindenko-
ri jegybanki alapkamat mértékével egyező mértékű
kamatot számít fel. A kamatot a késedelmipótlék-
számítással azonos módon kell számítani. Az adó-
felfüggesztés az adóév első napjától, annak (3) be-
kezdés szerinti megszűnése napjáig tart. Az arra jo-
gosult adózó az adófelfüggesztés iránti kérelmét leg-
később az adófelfüggesztés időszaka első adóévének
január 15. napjáig nyújthatja be az adóhatóságnál.
Az ezen időpontot követően beérkezett kérelmeket
az adóhatóság az adóévet követő év első napjától ve-
szi figyelembe.75 76

(2) Az adóhatóság az adófelfüggesztésre jogosultnak
az adófelfüggesztés iránti kérelmét nyilvántartásba
veszi. Az adóhatóság az adófelfüggesztés időtarta-
ma alatt évente az éves adóról határozatot hoz, amely
tartalmazza az adófelfüggesztéssel kapcsolatos jo-
gokat és kötelezettségeket.77

(3) Az adófelfüggesztés megszűnik a lakás elidegení-
tése, az ingatlan-nyilvántartásban bejegyzéssel létre-
jövő vagyoni értékű jog alapítása esetén az átruhá-
zásról (alapításról) szóló szerződés ingatlanügyi ha-
tósághoz való benyújtásának napjával, az adózó ha-
lálával a hagyatékátadó végzés jogerőre emelkedé-
se napjával, az adófelfüggesztés iránti kérelem írás-
ban történő visszavonása esetén a visszavonás beje-
lentésének napjával. A megszűnés tényét a kötele-
zett a megszűnés napjától számított 8 napon belül
bejelenti az adóhatóságnak. Az adóhatóság az adó-
felfüggesztés időtartamára eső, esedékessé vált adó
és annak kamatai megfizetéséről az adófelfüggesz-
tés megszűnését követően határozatot hoz.78 79

(4) A (3) bekezdés alkalmazásában kötelezettnek mi-
nősül a lakástulajdon, illetőleg a tulajdoni hányad
elidegenítése, a vagyoni értékű jog alapítása esetén
a jelzálogjoggal biztosított követelés erejéig a tulaj-
donjogot (vagyoni értékű jogot) szerző fél, a meg-
szerzett tulajdoni hányada, illetőleg vagyoni értékű
jog értékének arányában, az azon felüli követelést il-
letően az adófelfüggesztési jog jogosultja; az adó-
felfüggesztési jog jogosultjának halála esetén a lakás
örököse, a megszerzett tulajdoni hányada arányában;
az adófelfüggesztés iránti igény visszavonása esetén
az adófelfüggesztési jog jogosultja. Amennyiben a
lakás örököse az (1) bekezdés szerinti feltételeknek
megfelel – legkésőbb a (3) bekezdés szerinti hatá-
rozat jogerőre emelkedéséig – kérheti az adófelfüg-
gesztést az örökhagyó halála előtti időszakra jutó,
korábban felfüggesztett adóra is, feltéve, ha az arra
a lakásra vonatkozott, amelyben az örökös a lakcím-
bejelentés szabályai szerint és ténylegesen (életvitel-

73Az 1990. évi C. törvény 14. § 2. bekezdését az 1999. évi XCIX. törvény 141. §-a iktatta be, egyidejűleg a korábbi 2. és 3. bekezdés
számozását 3. és 4. bekezdésre változtatta. Hatályos: 2000. 01. 01.

74Az 1990. évi C. törvény 14/A. §-át a 2003. évi XCI. törvény 122. §-a iktatta be. Hatályos: 2004. 01. 01.
75Az 1990. évi C. törvény 14/A. § 1. bekezdése a 2006. évi CIX. törvény 83. § 4. bekezdés d) pontjának megfelelően módosított szöveg.

Hatályos: 2006. 12. 23.
76Az 1990. évi C. törvény 14/A. § (1) bekezdése a 2009. évi LVI. törvény 18. §-ának megfelelően módosított szöveg. Hatályos: 2009. 10.

01.
77Az 1990. évi C. törvény 14/A. § (2) bekezdése a 2009. évi LVI. törvény 18. §-ának megfelelően módosított szöveg. Hatályos: 2009. 10.

01.
78Az 1990. évi C. törvényben szereplő „földhivatal” szövegrészek a 2006. évi CIX. törvény 73. § 1. bekezdés c) pontjának megfelelően

módosított szövegek. Hatályos: 2006. 12. 23.
79Az 1990. évi C. törvény 14/A. § (3) bekezdése a 2009. évi LVI. törvény 18. §-ának megfelelően módosított szöveg. Hatályos: 2009. 10.

01.
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szerűen) is él.
(5) Az (1) bekezdésben foglalt feltételeknek való
megfelelés esetén az adóhatóság minden adóév feb-
ruár 15-éig az adóévre előírt adóról szóló határozat-
tal megkeresi az ingatlanügyi hatóságot a tárgyévi
adóösszeg és annak e törvény szerinti kamatai jel-
zálogjog keretén belül történő feljegyzése iránt. Az
ingatlanügyi hatóság a megkeresés alapján soron kí-
vül bejegyzi a jelzálogot az ingatlan-nyilvántartásba.
Ha a kötelezett a felfüggesztett adót és annak kama-
tát megfizette, az adóhatóság haladéktalanul intéz-
kedik a jelzálogjog törlése iránt.

(6) E § alkalmazásában a vagyoni értékű jog értékét
az illetékekről szóló 1990. évi XCIII. törvény 72. §-
ának figyelembevételével kell megállapítani.

Az adó alapja
15. § Az adó alapja az önkormányzat döntésétől füg-
gően:80 81

a) az építmény m2-ben számított hasznos alapterüle-
te, vagy

b) az építmény korrigált forgalmi értéke.

Az adó mértéke
16. § Az adó évi mértékének felső határa:82 83

a) a 15. § a) pontja szerinti adóalap-számítás esetén:
900 Ft/m2,84

b) a 15. § b) pontja szerinti adóalap számítás esetén:
a korrigált forgalmi érték 3%-a.

2. Telekadó
Az adókötelezettség

17. § Adóköteles az önkormányzat illetékességi terü-
letén lévő beépítetlen belterületi földrészlet (a továb-
biakban: telek).

Az adó alanya
18. § Az adó alanya (3. §) az, aki az év első napján a
telek tulajdonosa. Ingatlannyilvántartásba bejegyzett
vagyoni értékű jog, illetőleg több tulajdonos esetén a
12. §-ban foglaltak az irányadók.

Az adómentesség
19. § Mentes az adó alól:

a) az építési tilalom alatt álló telek a tilalom ideje
alatt,

b) a helyi és helyközi menetrendszerinti tömegközle-
kedést lebonyolító adóalany, az e célra használt telek
után,85

c) a teleknek a 11. § (2) bekezdésében meghatározott
része,

d) a 13. § d)-f) pontjában meghatározott építmények-
hez tartozó teleknek az a része, amely a 11. § (2) be-
kezdésében meghatározott mértéket meghaladja,86

e) az épülethez, az épületnek nem minősülő épít-
ményhez, nyomvonal jellegű létesítményekhez tar-
tozó – jogszabályban vagy hatósági előírásban meg-
állapított – védő (biztonsági) terület;87

f) az erdő művelési ágban nyilvántartott telek.

Az adókötelezettség keletkezése, változása és
megszűnése88

20. § (1) Az adókötelezettség a földrészlet belterület-
be vonásáról szóló önkormányzati határozat közzé-
tételét, továbbá a telek mezőgazdasági művelés alól
való kivonását és/vagy a művelési ág törlését követő
év első napján, illetve az építménymegsemmisülése,
lebontása esetén a megsemmisülést, lebontást köve-
tő félév első napján keletkezik.89

(2) Az adókötelezettség megszűnik a telek külterület-
té minősítéséről szóló önkormányzati határozat köz-
zététele, továbbá a telek művelési ágba sorolása és

80Az 1990. évi C. törvény 15. §-a a 2007. évi CXXVI. törvény 136. §-ának megfelelően megállapított szöveg. Hatályos: 2009.01.01.
81Az 1990. évi C. törvény 15. §-a a 2008. évi VII. törvény 19. §-ának megfelelően megállapított szöveg. Hatályos: 2009.01.01.
82Az 1990. évi C. törvény 16. §-a a 2007. évi CXXVI. törvény 137. §-ának megfelelően megállapított szöveg. Hatályos: 2009.01.01.
83Az 1990. évi C. törvény 16. §-a a 2008. évi VII. törvény 20. §-ának megfelelően megállapított szöveg. Hatályos: 2009.01.01.
84Az 1990. évi C. törvény 16. § a) pontja az 1995. XCVIII. törvény 2. §-ával megállapított szöveg. Hatályos: 1996. 01. 01.
85Az 1990. évi C. törvény 19. § b) pontja a 2002. évi XLII. törvény 309. § 2. bekezdésének megfelelően módosított szöveg. Hatályos:

2003. 01. 01.
86Az 1990. évi C. törvény 19. § d) pontja a 2004. évi CI. törvény 149. §-ának megfelelően módosított szöveg. Hatályos: 2005. 01. 01.
87Az 1990. évi C. törvény 19. §. e) és f) pontját az 1992. LXXVI. törvény 6. §-a iktatta a szövegbe. Hatályos: 1996. 01. 01.
88Az 1990. évi C. törvény 20. §-ának címe az 1999. évi XCIX. törvény 142. §-ának megfelelően módosított szöveg. Hatályos: 2000. 01.

01.
89Az 1990. évi C. törvény 20. §-a a 2007. évi CXXVI. törvény 138. §-ának megfelelően megállapított szöveg. Hatályos: 2008.01.01.
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tényleges mezőgazdasági művelésének megkezdése
félévének utolsó napján.

(3) Az adókötelezettségben bekövetkező - (1)-(2) be-
kezdésben nem említett – változást a következő év
első napjától kell figyelembe venni.

Az adó alapja
21. § Az adó alapja az önkormányzat döntésétől füg-
gően:91 92

a) a telek m2-ben számított területe, vagy
b) a telek korrigált forgalmi értéke.

Az adó mértéke
22. § Az adó évi mértékének felső határa:93 94 95

a) a 21. § a) pontja szerinti adóalap-számítás esetén:
200 Ft/m2,

b) a 21. § b) pontja szerinti adóalap-számítás esetén:
a korrigált forgalmi érték 3%-a.

III. Fejezet
KOMMUNÁLIS JELLEGŰ ADÓK

1. Kommunális adó
23. § 96

1.1. Magánszemély kommunális adója
Az adókötelezettség, az adó alanya, az

adókötelezettség keletkezése és megszűnése
24. § Kommunális adókötelezettség terheli a 12. §-
ban, valamint a 18. §-ban meghatározott magánsze-
mélyt, továbbá azt a magánszemélyt is, aki az önkor-
mányzat illetékességi területén nem magánszemély
tulajdonában álló lakás bérleti jogával rendelkezik.

Amennyiben a lakásbérleti jogviszony alanyai bérlő-
társak, akkor valamennyi bérlőtárs által írásban meg-
kötött és az adóhatósághoz benyújtott megállapodás-
ban megjelölt magánszemély tekintendő az adó ala-
nyának. Ilyen megállapodás hiányában a bérlőtársak
egyenlő arányban adóalanyok.97

25. § (1) Az adókötelezettség keletkezésére és meg-
szűnésére a 14. §-ban, illetőleg a 20. §-ban foglaltak
az irányadók.

(2) A 24. §-ban foglalt lakásbérleti jog esetén az adó-
kötelezettség a lakásbérleti jogviszony létrejöttét kö-
vető év első napján keletkezik és a jogviszony meg-
szűnése évének utolsó napján szűnik meg.

(3) A lakásbérleti jogviszonynak az év első felében
történő megszűnése esetén a második félévre vonat-
kozó adókötelezettség megszűnik.

Az adó mértéke
26. § Az adó évi mértékének felső határa a 11. §-ban
és a 17. §-banmeghatározott adótárgyanként, illetőleg
lakásbérleti jogonként legfeljebb 12 000 Ft.98

1.2. Vállalkozók kommunális adója
Az adókötelezettség, az adó alanya, az

adókötelezettség keletkezése és megszűnése
27. § (1) Kommunális adókötelezettség terheli a 3. §

(1) bekezdésében felsorolt adóalanyok közül a vál-
lalkozót, függetlenül a 24. § alapján egyébként fenn-
álló adókötelezettségtől.

(2) Az adókötelezettséget nem befolyásolja az, hogy
az adóalany székhelye vagy csupán telephelye (rész-
lege) található az önkormányzat illetékességi terüle-
tén.

Az adó alapja
28. § Az adó alapja az adóalany által az önkormányzat
illetékességi területén foglalkoztatottak korrigált átla-
gos statisztikai állományi létszáma.100

91Az 1990. évi C. törvény 21. §-a a 2007. évi CXXVI. törvény 139. §-ának megfelelően megállapított szöveg. Hatályos: 2009.01.01.
92Az 1990. évi C. törvény 21. §-a a 2008. évi VII. törvény 21. §-ának megfelelően megállapított szöveg. Hatályos: 2009.01.01.
93Az 1990. évi C. törvény 22. §-a az 1995. XCVIII. törvény 3. §-ával megállapított szöveg. Hatályos: 1996. 01. 01.
94Az 1990. évi C. törvény 22. §-a a 2007. évi CXXVI. törvény 140. §-ának megfelelően megállapított szöveg. Hatályos: 2009.01.01.
95Az 1990. évi C. törvény 22. §-a a 2008. évi VII. törvény 22. §-ának megfelelően megállapított szöveg. Hatályos: 2009.01.01.
96Az 1990. évi C. törvény 23. §-át az 1992. LXXVI. törvény 20. §-ának (1) bekezdése hatályon kívül helyezte. Hatályos: 1996. 01. 01.
97Az 1990. évi C. törvény 24. §-a a 2001. évi LXXIV. törvény 162. § 2. bekezdésének megfelelően módosított szöveg. Hatályos: 2002.

01. 01.
98Az 1990. évi C. törvény 26. §-a az 1995. XCVIII. törvény 4. §-ával megállapított szöveg. Hatályos: 1996. 01. 01.

100Az 1990. évi C. törvény 28. §-a az 1992. LXXVI. törvény 8. §-ával megállapított szöveg. Hatályos: 1996. 01. 01.
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Az adó mértéke
29. § (1) Az adó évi mértékének felső határa a 28. §

alapján számított létszámra vetítve 2000 Ft/fő.
(2) Ha az adókötelezettség nem áll fenn a teljes évben,
az adó évi mértékének időarányos részét kell számí-
tásba venni.103

2. Idegenforgalmi adó
Az adókötelezettség, az adó alanya

30. § (1) Adókötelezettség terheli azt a magánsze-
mélyt
a) aki nem állandó lakosként az önkormányzat il-
letékességi területén legalább egy vendégéjszakát
eltölt, továbbá104
b) aki az önkormányzat illetékességi területén olyan
üdülésre, pihenésre alkalmas épületnek – a 12. §-
ban meghatározottak szerinti – tulajdonosa, amely
nem minősül lakásnak.105

(2) Az épület rendeltetésszerű használatához szüksé-
ges földrészlet mértékére a 11. § (2) bekezdésében,
az adókötelezettség keletkezésére és megszűnésére a
14. §-ban foglaltak az irányadók. Az épület átminő-
sítése esetén az adókötelezettség az átminősítés évé-
nek végén szűnik meg, illetőleg a következő év első
napján keletkezik.107

Az adómentesség
31. § A 30. § (1) bekezdésének a) pontja szerinti adó-
kötelezettség alól mentes:

a) a 18. életévét be nem töltött magánszemély;109 110

b) a gyógyintézetben fekvőbeteg szakellátásban ré-
szesülő vagy szociális intézményben ellátott magán-
személy;113

c) a közép- és felsőfokú oktatási intézménynél tanu-
lói vagy hallgatói jogviszony alapján, hatóság vagy
bíróság intézkedése folytán, a szakképzés keretében,
a szolgálati kötelezettség teljesítése, vagy a telepü-
lésen székhellyel, vagy telephellyel rendelkező vagy
a Htv. 37. §-ának (2) bekezdése szerinti tevékenysé-
get végző vállalkozó esetén vállalkozási tevékenység
vagy ezen vállalkozó munkavállalója által folytatott
munkavégzés céljából az önkormányzat illetékessé-
gi területén tartózkodó magánszemély, továbbá114

d) aki az önkormányzat illetékességi területén lévő
üdülő tulajdonosa vagy bérlője, továbbá a haszná-
lati jogosultság időtartamára a lakásszövetkezet tu-
lajdonában álló üdülő használati jogával rendelkező
lakásszövetkezeti tag, illetőleg a tulajdonos, a bérlő
hozzátartozója, valamint a lakásszövetkezet tulajdo-
nában álló üdülő használati jogával rendelkező la-
kásszövetkezeti tag használati jogosultságának idő-
tartamára annak hozzátartozója [Ptk. 685. § b) pont-
ja].115

Az adó alapja
32. § Az adó alapja:

a) a 30. § (1) bekezdésének a) pontja szerinti adókö-
telezettség esetén117

1. a megkezdett vendégéjszakák száma, vagy
2. a megkezdett vendégéjszakára eső
a) szállásdíj, ennek hiányában
b) a szállásért bármilyen jogcímen (pl. üdülőhaszná-
lati jog) fizetendő ellenérték (pl. üzemeltetési költ-
ség).

b) a 30. § (1) bekezdésének b) pontja szerinti adókö-
telezettség esetén az építmény hasznos alapterülete.

103Az 1990. évi C. törvény 29. § (2) bekezdése az 1992. LXXVI. törvény 20. §-ának (1) bekezdése szerint módosított szöveg. Hatályos:
1996. 01. 01.

104Az 1990. évi C. törvény 30. § (1) bekezdésének a) pontja az 1995. XCVIII. törvény 5. §-ával megállapított szöveg. Hatályos: 1996. 01.
01.

105Az 1990. évi C. törvény a 30. § (1) bekezdésének b) pontja az 1992. LXXVI. törvény 9. §-ával megállapított szöveg. Hatályos: 1996.
01. 01.

107Az 1990. évi C. törvény 30. § (2) bekezdése első mondata az 1992. LXXVI. törvény 10. §-ával megállapított szöveg. Hatályos: 1996.
01. 01.

109Az 1990. évi C. törvény 31. § a)-c) pontja az 1992. LXXVI. törvény 11. §-ával megállapított szöveg. Hatályos: 1996. 01. 01.
110Az 1990. évi C. törvény 31. § a) pontja a 2009. évi CXVI. törvény 137. § (2) bekezdésének megfelelően módosított szöveg. Hatályos:

2010. 01. 01.
113Az 1990. évi C. törvény 31. § b) pontja a 2006. évi CXXXI. törvény 44. §-ának megfelelően módosított szöveg. Hatályos: 2007. 01. 01.
114Az 1990. évi C. törvény 31. § c) pontja a 2002. évi XLII. törvény 154. §-ának megfelelően módosított szöveg. Hatályos: 2003. 01. 01.
115Az 1990. évi C. törvény 31. § d) pontja az 1997. évi CIX. törvény 13. §-ának megfelelően módosított szöveg. Hatályos: 1998. 01. 01.
117Az 1990. évi C. törvény 32. § a) pontja a 2004. évi CI. törvény 150. §-ának megfelelően módosított szöveg. Hatályos: 2005. 01. 01.
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Az adó mértéke
33. § Az adó mértékének felső határa:

a) a 32. § a) 1. pontja alapján: személyenként és ven-
dégéjszakánként 300 Ft;119

b) a 32. § a) 2. pontja alapján: az adóalap 4%-a;121
122

c) a 32. § b) pontja alapján: épület után évente 900
Ft/m2.

Az adó beszedésére kötelezett
34. § (1) A 30.§ (1) bekezdésének a) pontja alapján fi-

zetendő adót:
a) kereskedelmi szálláshelyeken, a csónakházak-
ban és az üdülőtelepeken a szolgáltatásért esedékes
összeggel együtt az üzemeltető,
b) a szervezett üdültetésre beutaltaktól a beutalójegy
átadása alkalmával az üdülőt fenntartó szerv,
c) a fizetővendéglátó szálláshelyeken fogadott ven-
dég után járó adót a szálláshelyi díjjal együtt a szál-
lásadó, illetőleg a közvetítésre jogosított szerv,
d) az a)-c) pont alá nem tartozó bármely ingatlan
(építmény, telek) üdülés céljára történő bérbeadá-
sa, ingyenes használatra átadása esetén az ingat-
lan bérbevevőjétől (használójától) az egész bérleti,
használati időre egy összegben az ingatlan tulajdo-
nosa vagy az ingatlannal rendelkezni jogosult124
szedi be.

(2) Az (1) bekezdés szerint fizetendő idegenforgalmi
adót az adóbeszedésre kötelezett akkor is tartozik be-
fizetni, ha annak beszedését elmulasztotta.

IV. Fejezet
HELYI IPARŰZÉSI ADÓ

Az adókötelezettség, az adó alanya
35. § (1) Adóköteles az önkormányzat illetékességi te-

rületén állandó vagy ideiglenes jelleggel végzett vál-

lalkozási tevékenység (a továbbiakban: iparűzési te-
vékenység).126

(2) Az adó alanya a vállalkozó.
36. § Adóköteles iparűzési tevékenység: a vállalkozó
e minőségben végzett nyereség-, illetőleg jövedelem-
szerzésre irányuló tevékenysége.

Az állandó és ideiglenes jelleggel végzett
iparűzési tevékenység128

37. § (1) A vállalkozó állandó jellegű iparűzési tevé-
kenységet végez az önkormányzat illetékességi te-
rületén, ha ott székhellyel, telephellyel rendelkezik,
függetlenül attól, hogy tevékenységét részben vagy
egészben székhelyén (telephelyén) kívül folytatja.

(2) Ideiglenes jellegű az iparűzési tevékenység, ha
az önkormányzat illetékességi területén az ott szék-
hellyel, telephellyel nem rendelkező vállalkozó
a) piaci és vásározó kiskereskedelmet folytat,
b) építőipari tevékenységet folytat, illetőleg termé-
szeti erőforrást tár fel vagy kutat, feltéve, hogy a
folyamatosan vagy megszakításokkal végzett tevé-
kenység időtartama adóéven belül a 30 napot meg-
haladja, de nem éri el a 181 napot. Ha a tevékenység
folytatásának időtartama a 180 napot meghaladja,
akkor a tevékenység végzésének helye telephelynek
minősül,130
c) bármely – az a) és b) pontba nem sorolható – te-
vékenysége, ha annak folytatásából közvetlenül be-
vételre tesz szert, feltéve ha egyetlen önkormányzat
illetékességi területén sem rendelkezik székhellyel,
telephellyel.

Az adókötelezettség keletkezése és megszűnése
38. § (1) Az adókötelezettség az iparűzési tevékenység

megkezdésének napjával keletkezik és a tevékeny-
ség megszüntetésének napjával szűnik meg.

(2) Az önkormányzat illetékességi területén ideigle-
nes (alkalmi) jelleggel végzett iparűzési tevékeny-
ség esetén a tevékenység végzésének időtartama az
irányadó az adókötelezettség időbeni terjedelmére.

119Az 1990. évi C. törvény 33. § a) és c) pontja az 1995. XCVIII. törvény 7. §-ával megállapított szöveg. Hatályos: 1996. 01. 01.
121Az 1990. évi C. törvény 33. § b) pontja a 2004. évi CI. törvény 312. §-ának megfelelően módosított szöveg. Hatályos: 2005. 01. 01.
122Az 1990. évi C. törvény 33. § b) pontja az 1992. LXXVI. törvény 13. §-ával megállapított szöveg. Hatályos: 2000. 01. 01.
124Az 1990. évi C. törvény 34. § 1. bekezdésének d) pontja a 2004. évi CI. törvény 151. §-ának megfelelően módosított szöveg. Hatályos:

2005. 01. 01.
126Az 1990. évi C. törvény 35. §-a az 1997. évi CIX. törvény 14. §-ának megfelelően módosított szöveg. Hatályos: 1998. 01. 01.
128Az 1990. évi C. törvény 37. §-a, illetve az azt megelőző alcím az 1997. évi CIX. törvény 15. §-ának megfelelően módosított szöveg.

Hatályos: 1998. 01. 01.
130Az 1990. évi C. törvény 37. § 2. bekezdésének b) pontja a 2003. évi XCI. törvény 123. §-ának megfelelően módosított szöveg. Egyide-

jűleg az bekezdés új, c) ponttal egészült ki. Hatályos: 2004. 01. 01.
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Az adó alapja
39. § (1) Állandó jelleggel végzett iparűzési tevékeny-

ség esetén az adó alapja a nettó árbevétel, csökkent-
ve az eladott áruk beszerzési értékével, a közvetí-
tett szolgáltatások értékével, az anyagköltséggel, to-
vábbá az alapkutatás, alkalmazott kutatás, kísérle-
ti fejlesztés adóévben elszámolt közvetlen költségé-
vel. Mentes az adóalapnak az a része, amely a kül-
földön létesített telephelyen végzett tevékenységből
származik.137

(2) Ha a vállalkozó több önkormányzat illetékességi
területén végez állandó jellegű iparűzési tevékenysé-
get, akkor az adó alapját – a tevékenység sajátossága-
ira leginkább jellemzően – a vállalkozónak kell a 3.
számú mellékletben meghatározottak szerint meg-
osztania.139

(3) Ideiglenes jelleggel végzett iparűzési tevékenység
esetében az adót a tevékenység végzésének naptári
napjai alapján kell megállapítani. Minden megkez-
dett nap egy napnak számít.

Állandó jellegű iparűzési tevékenység esetén az
adó alapjának egyszerűsített meghatározása140

39/A. § (1) A 39. § (1) bekezdésétől eltérően142

a) a személyi jövedelemadóról szóló törvény sze-
rint az adóévben átalány szerinti jövedelem-
megállapítást (a továbbiakban: átalányadózás) al-
kalmazó magánszemély (egyéni vállalkozó, mező-
gazdasági kistermelő) vállalkozó,143
b) az a) pont alá nem tartozómás vállalkozó, feltéve,
hogy nettó árbevétele az adóévet megelőző adóév-
ben – az adóévet megelőző 12 hónapnál rövidebb
adóév esetén napi arányosítással számítva időará-
nyosan – nem haladtameg a 8millió forintot, illetve
a tevékenységét adóévben kezdő vállalkozó esetén

az adóévben – időarányosan – a 8 millió forintot
várhatóan nem haladja meg,
az adó alapját a (2), illetőleg a (3) bekezdésben fog-
laltak szerint – figyelemmel a (4) és (5) bekezdésre
– is megállapíthatja.

(2) Az (1) bekezdés a) pontja szerinti vállalkozó ese-
tében az adó alapja a személyi jövedelemadóról szó-
ló törvény szerinti átalányban megállapított jöve-
delem 20%-kal növelt összege, azzal, hogy az adó
alapja nem lehet több, mint a személyi jövedelem-
adóról szóló törvény szerinti – e tevékenységből
származó – bevételének 80 százaléka.145

(3) Az (1) bekezdés b) pontja szerinti vállalkozó ese-
tében az adó alapja a nettó árbevételének 80 száza-
léka.

(4) Ha az adóévben a személyi jövedelemadóról szó-
ló törvény szerinti átalányadózásra való jogosult-
ság nem munkaviszony létesítése miatt szűnik meg,
vagy az (1) bekezdés b) pontjában említett vállalko-
zó az adóévben – időarányosan – 8 millió forintot
meghaladó nettó árbevételt ért el, akkor az adó alap-
ját – az adóév egészére – a 39. § (1) bekezdése sze-
rint kell megállapítani. Ha az (1) bekezdés a) pontjá-
ban említett magánszemély vállalkozó a személyi jö-
vedelemadóról szóló törvény szerinti átalányadózás-
ra való jogosultságát munkaviszony létesítése miatt
úgy veszíti el, hogy az adóévben elért árbevétele a 8
millió forintot nem haladja meg, az iparűzési adójá-
nak alapját ebben az adóévben a (3) bekezdés alkal-
mazásával is megállapíthatja.147

(5) Az adó alapjának (2) vagy (3) bekezdés szerin-
ti megállapítása adóévre választható, az erről szóló
bejelentést legkésőbb az adóévről szóló bevallás be-
nyújtására előírt határidőig kell megtenni az adóha-
tóságnál.148

39/B. § (1) Az egyszerűsített vállalkozói adó hatálya
alá tartozó vállalkozó az adó alapját – a 39. § (1) be-

137Az 1990. évi C. törvény 39. § (1) bekezdése a 2009. évi LXXVII. törvény 64. §-ának megfelelően megállapított szöveg. Hatályos:
2010.01.01.

139Az 1990. évi C. törvény 39. § (2) bekezdése a 2007. évi CXXVI. törvény 407. §-ának megfelelően módosított szöveg. Hatályos: 2009.
01. 01.

140Az 1990. évi C. törvény 39/A. §-át megelőző alcímet a 2002. évi XLIII. törvény 27. §-a iktatta be. Hatályos: 2003. 01. 01.
142Az 1990. évi C. törvény 39/A. § (1) bekezdése a 2008. évi LXXXI. törvény 60. § (1) bekezdésének megfelelően megállapított szöveg.

Hatályos: 2009.01.01.
143Az 1990. évi C. törvény 39/A. § (1) bekezdés a) pontja a 2009. évi CXVI. törvény 95. § (2) bekezdésének megfelelően módosított

szöveg. Hatályos: 2010. 01. 01.
145Az 1990. évi C. törvény 39/A. § (2) bekezdése a 2009. évi CXVI. törvény 95. § (2) bekezdésének megfelelően módosított szöveg.

Hatályos: 2010. 01. 01.
147Az 1990. évi C. törvény 39/A. § (4) bekezdése a 2008. évi LXXXI. törvény 60. § (2) bekezdésének megfelelően megállapított szöveg.

Hatályos: 2009.01.01.
148Az 1990. évi C. törvény 39. § 5. bekezdése a 2005. évi XXVI. törvény 24. §-ának megfelelően módosított szöveg. Hatályos: 2005. 05.

10.
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kezdésében, vagy a 39/A. §-ban foglalt előírásoktól
eltérően – az egyszerűsített vállalkozói adó alapjá-
nak 50%-ában is megállapíthatja.149

(2) Az adó alapjának az (1) bekezdés szerinti megál-
lapítása adóévre választható, az erről szóló bejelen-
tést a 39/A. § (5) bekezdése szerint kell megtenni.

(3) Ha a vállalkozó az egyszerűsített vállalkozói adó-
ról szóló törvény hatálya alól kikerül, akkor az adó
alapját az egyszerűsített vállalkozói adóról szóló tör-
vény szerinti adóévére az (1) bekezdés szerint, a nap-
tári év hátralévő részére a 39. § (1) bekezdése vagy
a 39/A. § előírásai szerint kell megállapítani, utóbbi
esetén feltéve, hogy a 39/A. §-ban foglalt feltételek
egyébként fennállnak.

(4) Ha a vállalkozó az egyszerűsített vállalkozói adó-
ról szóló törvény hatálya alól kikerül, akkor
a) köteles az egyszerűsített vállalkozói adókötele-
zettségéről szóló bevallás-benyújtással egyidejűleg
az egyszerűsített vállalkozói adóalanyiság megszű-
nését követő naptól az azt követő adóév első félé-
vének utolsó napjáig terjedő időszakra (e pont al-
kalmazásában: előlegfizetési időszak) a bevallás-
ban szereplő, a bevallással lefedett időszak naptári
napjai alapján 12 hónapra számított összegű adó-
előleget az előlegfizetési időszakra eső egyes elő-
legfizetési időpontokra, egyenlő arányban bevalla-
ni. Nem kell adóelőleget bevallani arra az előleg-
fizetési időpontra, amelyre a vállalkozó már vallott
be adóelőleget.150
b) az egyszerűsített vállalkozói adóról szóló törvény
szerinti adóévéről szóló bevallást az egyszerűsített
vállalkozói adóról szóló törvényben meghatározott
időpontig köteles benyújtani, s ezzel egyidejűleg az
adóévre már megfizetett előleg és a tényleges fize-
tendő adó összegének különbözetét megfizeti, illet-
ve igényelheti vissza.

Az önkormányzat által nyújtható
adómentesség, adókedvezmény151

39/C. § (1) Az önkormányzat rendeletében a (2)-(3)
bekezdésben foglaltak alapján jogosult adómentes-
séget, adókedvezményt megállapítani a vállalkozó
számára.

(2) Az adómentesség, adókedvezmény csak azt a vál-
lalkozót illetheti meg, akinek/amelynek a 39. § (1)

bekezdés, illetőleg a 39/A. § vagy 39/B. § alap-
ján számított (vállalkozási szintű) adóalapja nem ha-
ladja meg a 2,5 millió Ft-ot. Az önkormányzat az
adómentességre, adókedvezményre való jogosultság
szempontjából 2,5 millió Ft-nál alacsonyabb adó-
alapösszeget is meghatározhat.

(3) Az adómentesség, adókedvezmény terjedelmé-
nek, mértékének valamennyi – a (2) bekezdésben
foglaltaknak megfelelő – vállalkozó számára azo-
nosnak kell lennie.

A foglalkoztatás növeléséhez kapcsolódó
adóalap-mentesség

39/D. § (1) A 39. § (1) bekezdés szerinti adóalap csök-
kenthető az adóévi működés hónapjai alapján számí-
tott adóévi átlagos statisztikai állományi létszámnak
az előző adóévi működés hónapjai alapján az előző
adóévre számított átlagos statisztikai állományi lét-
számhoz képest bekövetkezett – főben kifejezett –
növekménye után 1 millió forint/fő összeggel.152

(2) Nem vehető igénybe az adóalap-mentesség azon
létszámbővítéshez, amely állami támogatás igény-
bevételével jött létre. E bekezdés alkalmazásában ál-
lami támogatás a Munkaerőpiaci Alapból folyósított
olyan támogatás, amelynek feltétele új munkahely
létesítése.

(3) Az átlagos statisztikai állományi létszámot a Köz-
ponti Statisztikai Hivatal Útmutató az intézményi
munkaügyi statisztika kérdőíve kitöltéséhez c. kiad-
vány 1999. január 1. napján érvényes szabályai sze-
rint kell – két tizedesjegy pontossággal – számíta-
ni. Az adóévi átlagos statisztikai állományi létszám
számítása során figyelmen kívül kell hagyni azt, aki
egyébként a statisztikai állományi létszámba tarto-
zik, ám állományba kerülését közvetlenül megelő-
zően a vállalkozóval a társasági adóról és az osz-
talékadóról szóló törvény szerinti kapcsolt vállalko-
zásnak minősülő vállalkozásnál tartozott az átlagos
statisztikai állományi létszámba.

(4) Az adóévben jogelőd nélkül alakult vállalkozó –
magánszemély vállalkozónál vállalkozónak az adó-
évet megelőző két adóév egyikében sem minősü-
lő vállalkozó – esetén az előző adóévi statisztikai
állományi létszámnak nulla főt kell tekinteni. Az
adóévben átalakulással létrejött vállalkozó esetén az

149Az 1990. évi C. törvény 39/B. §-át a 2002. évi XLIII. törvény 27. §-a iktatta be. Hatályos: 2003. 01. 01.
150Az 1990. évi C. törvény 39/B. § (4) bekezdés a) pontja a 2009. évi CXVI. törvény 37. §-ánakmegfelelőenmegállapított szöveg. Hatályos:

2010.01.01.
151Az 1990. évi C. törvény 39/C. §-át és az azt megelőző alcímet a 2001. évi L. törvény 22. §-a iktatta be. Hatályos: 2003. 01. 01.
152Az 1990. évi C. törvény 39/D. §-át és címét a 2004. évi CI. törvény 152. §-a iktatta be. Hatályos: 2005. 01. 01.
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adóévet megelőző adóév statisztikai állományi lét-
számának a jogelőd vállalkozó statisztikai állomá-
nyi létszámát kell tekinteni. Az adóévben szétválás-
sal (különválás, kiválás) létrejött vállalkozók esetén
az adóévet megelőző adóév számított statisztikai ál-
lományi létszámának a jogelőd vállalkozó statiszti-
kai állományi létszámának olyan arányával számí-
tott összegét kell tekinteni, amilyen arányt a szét-
válással létrejött vállalkozók végleges vagyonmérle-
geiben külön-külön feltüntetett vagyonérték képvi-
sel a szétválással létrejött vállalkozók végleges va-
gyonmérlegeiben szereplő együttes vagyonértékben.
Az adóévben egyesüléssel (összeolvadás, beolva-
dás) létrejött vállalkozó esetén az adóévet megelőző
év statisztikai állományi létszámának az egyesülés
előtt meglévő jogelőd vállalkozók együttes statiszti-
kai állományi létszámát kell tekinteni.

(5) Az adóalap-mentesség az adóévet követően az
adóévről szóló bevallásban vehető igénybe.

(6) Ha az adóévben a vállalkozó átlagos statisztikai
állományi létszáma az előző adóév átlagos statisz-
tikai állományi létszámához képest 5%-ot meghala-
dó mértékben csökken, akkor az adóévet megelőző
adóévre igénybe vett adóalap-mentesség összegével
a Htv. 39. §-ának (1) bekezdése szerinti adóalapot
meg kell növelni.

Az adó mértéke
40. § (1) Állandó jelleggel végzett iparűzési tevékeny-

ség esetén az adó évi mértékének felső határa153

a) 1998. évben az adóalap 1,4%-a,
b) 1999. évben az adóalap 1,7%-a,
c) 2000. évtől az adóalap 2%-a.

(2) Ideiglenes jelleggel végzett iparűzési tevékenység
esetén az adó mértéke:154

a) a 37. § (2) bekezdésének a) pontja szerinti
tevékenység-végzés után naptári naponként legfel-
jebb 1000 forint,
b) a 37. § (2) bekezdésének b) és c) pontja szerinti
tevékenység-végzés után naptári naponként legfel-
jebb 5000 forint.

(3) A székhely, illetőleg a telephely szerinti önkor-
mányzathoz az adóévre fizetendő adóból, legfeljebb

azonban annak összegéig terjedően – a (4) bekez-
désben meghatározott módon – levonható az ideig-
lenes jellegű tevékenység után az adóévben megfi-
zetett adó.

(4) Az ideiglenes tevékenység után megfizetett adó a
székhely, illetve telephely(ek) szerinti önkormány-
zatokhoz fizetendő adóból a vállalkozás szintjén
képződő teljes törvényi adóalap és az egyes [szék-
hely, illetve telephely(ek) szerinti] önkormányzatok-
hoz kimutatott törvényi adóalapok arányában vonha-
tó le.

40/A. § 156

V. Fejezet
Az adóelőleg megállapítása és az adó

megfizetése
41. § (1) A vállalkozó – a (4) bekezdésben foglaltak

kivételével – a vállalkozók kommunális adójában és
a helyi iparűzési adóban az előlegfizetési időszakra
– az egyes esedékességi időpontokra eső összeg fel-
tüntetésével önkormányzatonként – adóelőleget kö-
teles a (3) bekezdésben foglalt esetekben a bejelent-
kezéssel egyidejűleg az adóhatóság által rendszere-
sített nyomtatványon bejelenteni, illetve mindenmás
esetben a bevallás-benyújtással egyidejűleg bevalla-
ni. A benyújtott – adóelőleget tartalmazó – bejelent-
kezési nyomtatvány végrehajtható okiratnak minő-
sül.159

(2) Az előlegfizetési időszak – a (3) bekezdésben fog-
laltak kivételével – a bevallás-benyújtás esedékessé-
gét követő második naptári hónap első napjával kez-
dődő 12 hónapos időszak.

(3) Az adóköteles tevékenységét az önkormányzat il-
letékességi területén az adóév közben kezdő, vala-
mint az átalakulással létrejött vállalkozó esetén, to-
vábbá ha az önkormányzat az adót első alkalommal
vagy év közben vezeti be, az előlegfizetési időszak
az adókötelezettség, átalakulás, adóbevezetés kezdő
napjától az azt követő adóév első félévének utolsó
napjáig terjedő időtartam.

(4) Nem kell adóelőleget bejelenteni, bevallani:
a) az előtársaságnak,

153Az 1990. évi C. törvény 40. §-a az 1997. évi CIX. törvény 17. §-ának megfelelően módosított szöveg. Hatályos: 1998. 01. 01.
154Az 1990. évi C. törvény 40. § 2. bekezdése a 2003. évi XCI. törvény 125. §-ának megfelelően módosított szöveg. Hatályos: 2004. 01.

01.
156Az 1990. évi C. törvény 40/A. §-át és annak címét az 1999. évi XCIX. törvény 143. §-a iktatta be. Hatályos: 2000. 01. 01.
159Az 1990. évi C. törvény 41. §-a a 2009. évi LXXVII. törvény 65. §-ának megfelelően megállapított szöveg. Hatályos: 2010.01.01.
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b) az adóköteles tevékenységet jogelőd nélkül kez-
dő vállalkozónak az adókötelezettség keletkezésé-
nek adóévében,
c) az adóalanyként megszűnő vállalkozónak, továb-
bá
d) arra az előlegfizetési időpontra, amelyre a vállal-
kozó már vallott be adóelőleget.

(5) A (2) bekezdés szerinti esetben az adóelőleg-
részletek összege:
a) ha az adóévet megelőző adóév időtartama 12 hó-
napnál nem rövidebb, akkor az előlegfizetési idő-
szakra fizetendő adóelőleg első részletének össze-
ge az adóévet megelőző adóév adójának és az adó-
év harmadik hónapjának 15. napjára már bevallott,
bejelentett adóelőleg-részlet pozitív különbözete,
az előlegfizetési időszakra fizetendő adóelőleg má-
sodik részletének az összege az adóévet megelőző
adóév adójának fele,
b) ha az adóévet megelőző adóév 12 hónapnál rö-
videbb, akkor az előlegfizetési időszakra fizeten-
dő adóelőleg első részletének az összege az adó-
évet megelőző adóév adójából az adóévet megelőző
adóév naptári napjai alapján 12 hónapos időszakra
számított összeg és az adóév harmadik hónapjának
15. napjára már bevallott, bejelentett adóelőleg-
részlet pozitív különbözete, az előlegfizetési idő-
szakra fizetendő adóelőleg második részletének
összege az adóévet megelőző adóév adójából az
adóévet megelőző adóév naptári napjai alapján 12
hónapos időszakra számított összeg fele.

(6) A (3) bekezdés szerinti esetekben az adóelőleg-
részletek összege a vállalkozó által az adókötelezett-
sége keletkezésének adóévére várható adó figyelem-
bevételével az előlegfizetési időszakra időarányo-
san megállapított – az ezen időszak alatt esedékes
egyes adóelőleg-fizetési időpontokra egyenlő arány-
ban megosztott – bejelentett összeg.

(7) Ha jogszabályi változás miatt az adó alapja vagy
mértéke az adóévre módosul, továbbá ha a vállal-
kozó az adóévet megelőző évben az önkormányzat
rendelete alapján adómentességet vagy adókedvez-

ményt vett igénybe, de az adóévben az adómentesség
vagy az adókedvezmény nem vagy nem teljes mér-
tékben illeti meg, akkor az előleg összegét az adó-
alap, az adómérték, a kedvezmény mértékének vál-
tozása, illetőleg a mentesség, kedvezmény megszű-
nése figyelembevételével kell bevallani.

42. § (1) A magánszemély terhére az adóhatóság ál-
tal megállapított adó, továbbá a vállalkozó adóalanyt
terhelő építményadó és telekadó évi két részletben
fizethető meg.

(2) Az adóelőleg és az adó megfizetésének esedé-
kességét az adózás rendjéről szóló törvény állapítja
meg.

(3) Ha az esedékesség időpontjáig az adókivetés nem
történt meg, akkor az adófizetést az önkormányzat
által meghatározott módon és időben kell teljesíteni.

(4) Az önkormányzati adóhatóság – az (5)-(7) bekez-
désben foglalt kivételtől eltekintve – készpénzfize-
tést nem fogadhat el.164

(5) Postahivatallal nem rendelkező községekben, to-
vábbá tanyaközpontokban, külterületeken – előzetes
kihirdetés mellett – befizetési napokat lehet tarta-
ni, amikor az adózók készpénzben fizethetnek. Így
történhet a fizetés ingóvégrehajtás során is, ha azt
az adózó önként felajánlja, illetőleg, ha az előtalált
készpénzt az adóhatóság lefoglalja. Készpénz átvé-
telére vagy lefoglalására kizárólag az jogosult, akit
erre az adóhatóság írásban felhatalmazott és az e cél-
ra rendszeresített hivatalos nyugtatömbbel ellátott.
Az átvett vagy lefoglalt készpénzről azonnal nyug-
tát kell adni, s a pénzösszeget az átvétel napján, de
legkésőbb a következő munkanapon az adóbeszedé-
si számlára be kell fizetni.166 167 168

(6) 169

(7) Az önkormányzat rendeletében feljogosíthatja az
adóhatóságot arra, hogy az (5) bekezdésben meg-
határozott pénzkezelési szabályok betartásával 5000
forintot meg nem haladó összegű helyi adóra (adó-
tartozásra) készpénzbefizetést elfogadjon.170

164Az 1990. évi C. törvény 42. § 4. bekezdése az 1997. évi CIX. törvény 18. § 1. bekezdésének megfelelően módosított szöveg. Hatályos:
1998. 01. 01.

166Az 1990. évi C. törvény 42. § 5. bekezdése a 2006. évi CIX. törvény 83. § 4. bekezdés d) pontjának megfelelően módosított szöveg.
Hatályos: 2006. 12. 23.

167Az 1990. évi C. törvény 42. § 5. bekezdése az 1997. évi CIX. törvény 18. § 2. bekezdésének megfelelően módosított szöveg. Hatályos:
1998. 01. 01.

168Az 1990. évi C. törvény 42. § (5) bekezdése a 2008. évi LXXXI. törvény 246. §-ának megfelelően módosított szöveg. Hatályos: 2009.
01. 01.

169A 2009. évi LXXVII. törvény 191. §-a hatályon kívül helyezte. Hatályos: 2010. 01. 01.
170Az 1990. évi C. törvény 42. § 7. bekezdését az 1997. évi CIX. törvény 18. § 3. bekezdése iktatta be. Hatályos: 1998. 01. 01.
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Adóhatóságok együttműködése350

42/A. § Amennyiben az önkormányzati adóhatóság a
helyi iparűzési adó utólagos megállapítása során a
vállalkozó terhére a nettó árbevétel eltitkolását vagy
a nettó árbevétel jogosulatlan csökkentését tárja fel,
akkor a vállalkozó azonosító adatait (adószám, név,
székhely, lakóhely), valamint adóévenkénti bontásban
az eltitkolt nettó árbevétel összegére, illetve – nettó
árbevétel-csökkentő tételenként – a nettó árbevételből
jogosulatlanul levont összegre vonatkozó adatot az ál-
lami adóhatóságnak, valamint az adózó székhelye (la-
kóhelye), telephelyei szerinti – a helyi iparűzési adót
működtető – önkormányzat adóhatóságához, az utóla-
gos adómegállapításról szóló határozat jogerőre emel-
kedését követő 15 napon belül – az adóellenőrzés elő-
segítése céljából – megküldi. A megkapott adatokat
az adóhatóság az adó utólagos megállapítására nyit-
vaálló határidő lejártát követően megsemmisíti.351

HARMADIK RÉSZ
ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK

VI. Fejezet
Átmeneti és hatálybaléptető

rendelkezések
43. § (1) A helyi adóval és az önkormányzat költség-

vetése javára más jogszabályban megállapított min-
den adóval kapcsolatos eljárásban az e törvényben
és az adózás rendjéről szóló törvényben foglaltakat
– a (2)-(3) bekezdésben meghatározott eltérésekkel
– kell alkalmazni.173

(2) Az önkormányzat az adóelőleg- és az adófize-
tés esedékességére vonatkozóan – ideértve a 42. §
(3) bekezdésében meghatározott esetet is – az adó-
zás rendjéről szóló törvényben foglaltaktól, továbbá
a 41. §-ban szabályozottaktól eltérően rendelkezhet,
ha ezzel az adóalany számára válik kedvezőbbé kö-
telezettségének teljesítése.

(3) Az önkormányzat a helyi adóval kapcsolatban ren-

deletet alkothat az adózás rendjéről szóló törvényben
nem szabályozott eljárási kérdésben.

44. § Az önkormányzati adóhatóság hatáskörébe tar-
tozó adókat és adók módjára behajtandó köztartozá-
sokat csak az adópolitikáért felelős miniszter engedé-
lyével működő számítógépes programrendszerrel le-
het nyilvántartani.180

45. § Ahelyi önkormányzat az ügykörébe tartozó adók
és illetékek hatékony beszedésének elősegítésére a
feltárt és beszedett adóhiányból, valamint a beszedett
adó- és illetéktartozásból az önkormányzatokat meg-
illető bevétel terhére rendeletében szabályozhatja az
anyagi érdekeltség feltételeit.182
Az érdekeltségi célú juttatásból az adó- és az illeték-
hatáskör címzettjei, továbbá a polgármesteri (főpol-
gármesteri), valamint a megyei önkormányzati hivatal
adó- vagy illetékügyi feladatokat ellátó köztisztviselői
részesülhetnek.

46. § Felhatalmazást kap az adópolitikáért felelős mi-
niszter arra, hogy rendelettel állapítsa meg:184

a) az önkormányzati adóhatóság hatáskörébe tarto-
zó adók és adók módjára behajtandó köztartozások
nyilvántartásának, kezelésének, elszámolásának, va-
lamint az önkormányzati adóhatóság adatszolgálta-
tási eljárásának szabályait,

b) az önkormányzati adóhatóság hatáskörébe tartozó
közterhek nyilvántartását segítő számítógépes prog-
ramrendszer engedélyezésének szabályait, az enge-
délyezés igazgatási szolgáltatási díját, valamint a díj
beszedésével, kezelésével, nyilvántartásával, vissza-
térítésével kapcsolatos részletes szabályokat.

47. § Ez a törvény 1991. január 1. napján lép hatály-
ba.185

48. § 186

49. § Ha az önkormányzat:

a) a lakástulajdonra bevezeti az építményadót vagy a
kommunális adót, egyidejűleg hatályát veszti a ház-
adó, az út- és közműfejlesztési hozzájárulás,

350Az 1990. évi C. törvény 42/A. §-át és az ezt megelező alcímet a 2008. évi LXXXI. törvény 61. §-a iktatta be. Hatályos: 2009.01.01.
351Az 1990. évi C. törvény 42/A. §-át és az ezt megelező alcímet a 2008. évi LXXXI. törvény 61. §-a iktatta be. Hatályos: 2009.01.01.
173Az 1990. évi C. törvény 43. §-a a 2010. évi LVII. törvény 1. §-ának megfelelően megállapított szöveg. Hatályos: 2010.06.29.
180A 1990. évi C. törvény 44. §-a a 2008. évi LXXXI. törvény 62. §-nak megfelelően megállapított szöveg. Hatályos: 2009.01.01.
182Az 1990. évi C. törvény 45. §-a az 1997. évi CIX. törvény 19. §-ának megfelelően módosított szöveg. Hatályos: 1998. 01. 01.
184Az 1990. évi C. törvény 46. §-a a 2008. évi LXXXI. törvény 63. §-ának megfelelően megállapított szöveg. Hatályos: 2009.01.01.
185Az 1990. évi C. törvény 47. §-a a 2007. évi LXXXII. törvény 2. § 67. pontjának megfelelően módosított szöveg. Hatályos: 2007. 07.

01.
186A 2007. évi LXXXII. törvény 2. § 67. pontja hatályon kívül helyezte. Hatályos: 2007. 07. 01.
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b) az egyéb nem lakás céljára szolgáló építmény-
re bevezeti az építményadót vagy a kommunális
adót, vagy az idegenforgalmi adót, egyidejűleg hatá-
lyát veszti a nem lakás céljára szolgáló építmények
adója, az út- és közműfejlesztési hozzájárulás és a
gyógy- és üdülőhelyi díj,

c) a beépítetlen belterületi földrészletre bevezeti a te-
lekadót, vagy a kommunális adót, egyidejűleg ha-
tályát veszti a telekhasználati- és igénybevételi díj,
az út- és közműfejlesztési hozzájárulás, a telekadó
és e földrészletek után a magánszemélyek földadó
[36/1976. (X. 17.) MT rendelet] kötelezettsége.

50. § Az e törvény alapján bevezetésre kerülő adók-
kal egyidejűleg hatályukat vesztett rendeletek alapján
korábban jogerős határozattal engedélyezett adó, díj
és hozzájárulás fizetésének kötelezettsége alóli men-
tességek, illetőleg kedvezmények a kötelezettségekkel
együtt vesztik hatályukat az új adók hatálybalépése
napján.188 189

51. § (1) Ha az önkormányzat a helyi adót bevezeti, az
adóalany köteles a bevezetett adó megállapításához
szükséges valamennyi – az önkormányzat felhívásá-
ban megjelölt – adatot szolgáltatni az adott év janu-
ár 1-jei állapotának, illetve évközi bevezetés esetén
a rendelet hatálybalépése napjának megfelelően.190

(2) Az önkormányzati adóhatóság hatáskörébe tarto-
zó adók, adók módjára behajtandó köztartozások (e
rendelkezés alkalmazásában együtt: adó) nyilvántar-
tása során – az adó megállapításához szükséges ada-
tokon túlmenően – csak az adózás rendjéről szó-
ló törvényben meghatározott adóazonosító jelet és
a természetes személyazonosító adatokat tartja nyil-
ván.191

VII. Fejezet
Értelmező rendelkezések

52. § E törvény alkalmazásában:192

1. önkormányzat illetékességi területe: az önkor-
mányzat közigazgatási határa által behatárolt – bel-
és külterületet magában foglaló – térség, amelyre az
önkormányzati hatáskör kiterjed,
2. külföldi: az a természetes személy, akinek állandó
lakóhelye külföldön van és nem tartózkodikMagyar-
országon 183 napnál hosszabb időtartamban; továb-
bá az a jogi személy, gazdálkodó szervezet vagy más
személyi egyesülés, amelynek székhelye (központja)
külföldön van, ide nem értve a Magyarországon mű-
ködő telepeit, fiókjait, képviseleteit,
3. vagyoni értékű jog: a kezelői jog, a vagyonkezelői
jog, a tartós földhasználat, a haszonélvezet, a hasz-
nálat joga – ideértve a külföldiek ingatlanhasználati
jogát is -, a földhasználat és a lakásbérlet,193
4. külterület: a település közigazgatási határának bel-
területén kívül eső földrészlete, ideértve a zártkertet
is,
5. építmény: a rendeltetésére, szerkezeti megoldásá-
ra, anyagára és kiterjedésére tekintet nélkül minden
olyan helyhez kötött műszaki alkotás, amely a talaj,
a víz vagy azok feletti légtér megváltoztatásával, be-
építésével jött létre;194
6. épület: az olyan építmény, vagy az építmény azon
része, amely a környező külső tértől szerkezeti ele-
mekkel részben vagy egészben mesterségesen kiala-
kított, elválasztott teret alkot és ezzel az állandó vagy
időszakos tartózkodás, illetőleg használat feltételeit
biztosítja, ideértve az olyan önálló létesítményt is,
amely részben vagy teljes belmagasságával a kör-
nyező csatlakozó terepszint alatt van. Épületrész az
épület önálló rendeltetésű, a szabadból vagy az épü-
let közös közlekedőjéből nyíló önálló bejárattal el-
látott helyisége vagy helyiség-csoportja, amely a 8.,
a 20., a 45. és 47. pontokban foglaltak szerint az-
zal felel meg lakásnak, üdülőnek, kereskedelmi egy-
ségnek, egyéb nem lakás céljára szolgáló épületnek,
hogy az ingatlan-nyilvántartásban önálló ingatlan-
ként nem szerepel;195

188Az 1990. évi C. törvény 50. §-a a 2002. évi XLII. törvény 309. § 3. bekezdésének megfelelően módosított szöveg. Hatályos: 2003. 01.
01.

189Az 1990. évi C. törvény 50. §-a az 1993. LXVI.törvény 1. §-a szerint kiegészített szöveg. Hatályos: 2000. 01. 01.
190Az 1990. évi C. törvény 51. §-a az 1999. évi XCIX. törvény 144. §-ának megfelelően módosított szöveg. Hatályos: 2000. 01. 01.
191Az 1990. évi C. törvény 51. § (2) bekezdése a 2009. évi LVI. törvény 18. §-ának megfelelően módosított szöveg. Hatályos: 2009. 10.

01.
192Az 1990. évi C. törvény 52. § 5., 6., 9., 10., 19., 22. és 26. pontja az 1992. LXXVI. törvény 19. §-ával megállapított szöveg. Egyidejűleg

a § 28-35. pontokat iktatott a szövegbe. Hatályos: 1996. 01. 01.
193Az 1990. évi C. törvény 52. § 3. pontja az 1999. évi XCIX. törvény 145. §-ának megfelelően módosított szöveg. Hatályos: 2000. 01. 01.
194Az 1990. évi C. törvény 52. § 5. pontja a 2007. évi CXXVI. törvény 142. § (1) bekezdésénekmegfelelőenmegállapított szöveg. Hatályos:

2009.01.01.
195Az 1990. évi C. törvény 52. § 6. pontja a 2007. évi CXXVI. törvény 142. § (1) bekezdésénekmegfelelőenmegállapított szöveg. Hatályos:

2009.01.01.
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7. tulajdonos: az ingatlan tulajdonosa az a sze-
mély vagy szervezet, aki/amely az ingatlan-
nyilvántartásban tulajdonosként szerepel. Amennyi-
ben az ingatlan tulajdonjogának átruházására irá-
nyuló szerződést az ingatlanügyi hatósághoz be-
nyújtották – melynek tényét az ingatlanügyi hatóság
széljegyezte -, a szerző felet kell tulajdonosnak te-
kinteni. Újonnan létrehozott épület/épületrész tulaj-
donjogának – a használatbavételi engedély jogerőre
emelkedését megelőző – átruházása esetén a szer-
ződés ingatlanügyi hatósághoz történő benyújtását
követően a szerző felet a használatbavételi engedély
jogerőre emelkedésének időpontjától kell tulajdo-
nosnak tekinteni. Egyéb módon történő tulajdon-
szerzés esetére a Polgári Törvénykönyv vonatkozó
szabályai az irányadók;205

8. lakás: a lakások és helyiségek bérletére, vala-
mint elidegenítésükre vonatkozó egyes szabályok-
ról szóló 1993. évi LXXVIII. törvény 91/A. §-a 1-
6. pontjában foglaltak alapján ilyennek minősülő és
az ingatlan-nyilvántartásban lakóház, lakóépület, la-
kás, kastély, villa, udvarház megnevezéssel nyilván-
tartott, vagy ilyenként feltüntetésre váró ingatlan;208

9. hasznos alapterület: a teljes alapterületnek olyan ré-
sze, ahol a belmagasság legalább 1, 90 m. A teljes
alapterületbe a lakáshoz, üdülőhöz tartozó kiegészí-
tő helyiségek, melléképületek, melléképületrészek
kivételével valamennyi helyiség összegzett alapterü-
lete, valamint a többszintes lakrészek belső lépcső-
jének egy szinten számított vízszintes vetülete is be-
letartozik. Az épülethez tartozó fedett és három ol-
dalról zárt külső tartózkodók (lodzsa, fedett és oldalt
zárt erkélyek), és a fedett terasz, tornác alapterüle-
tének 50%-a tartozik a teljes alapterületbe. A laká-
sok esetében a pinceszinten (a csatlakozó terepszint
alatt) kialakított helyiségek alapterületének 70%-át
kell a teljes alapterületbe számítani;209

10. kiegészítő helyiség: a lakáshoz, üdülőhöz tarto-
zó, jellegénél és kialakításánál fogva csak tárolásra

alkalmas padlás, pince, ide nem értve a gépjárműtá-
rolót;210
11. kistelepülés: a tanya, valamint az a település, ahol
az állandó lakosok száma az 500 főt nem haladja
meg,
12. építmény megszűnése: ha az épületet lebontják,
vagy megsemmisül,211
13. korrigált forgalmi érték: az illetékekről szóló tör-
vény alkalmazásával megállapított forgalmi érték
50%-a,
14. nevelési-oktatási intézmény: a közoktatásról szó-
ló 1993. évi LXXIX. törvény 20-23. §-ában, a felső-
oktatásról szóló 2005. évi CXXXIX. törvény 18. §
(1)-(2) bekezdésében és a szakképzésről szóló 1993.
évi LXXVI. törvény 2. §-ában meghatározott intéz-
mény,213
15. ingatlan: a föld és a földdel alkotórészi kapcsolat-
ban álló minden dolog,
16. belterületi földrészlet: épülettel be nem épí-
tett minden olyan földterület, amelyet az ingatlan-
nyilvántartás belterületként tart nyilván, ide nem
értve az ingatlan-nyilvántartásban művelési ág sze-
rint aranykoronaértékkel nyilvántartott és ténylege-
sen mezőgazdasági művelés alatt álló telket,
17. 214
18. kommunális beruházás: a közmű (a települések-
re vagy azok jelentős részére kiterjedő elosztó és
vezetékrendszerek és az ezekkel kapcsolatos léte-
sítmények, amelyek a fogyasztók vízellátási – ide-
értve a belvíz-, a csapadék- és szennyvízelvezetési,
tisztítási-, villamos energia, hő-, gázenergia és táv-
beszélési igényeit elégítik ki), valamint az út és járda
építés,
19. korrigált átlagos statisztikai állományi létszám: a
Központi Statisztikai Hivatal Útmutató az intézmé-
nyi munkaügyi statisztika kérdőíve kitöltéséhez cí-
mű kiadvány 1999. január 1. napján érvényes sza-
bályai szerint éves szinten számított statisztikai állo-

205Az 1990. évi C. törvény 52. § 7. pontja a 2008. évi LXXXI. törvény 64. § (1) bekezdésének megfelelően megállapított szöveg. Hatályos:
2009.01.01.

208Az 1990. évi C. törvény 52. § 8- 10. pontja a 2007. évi CXXVI. törvény 142. § (1) bekezdésének megfelelően megállapított szöveg.
Hatályos: 2009.01.01.

209Az 1990. évi C. törvény 52. § 8- 10. pontja a 2007. évi CXXVI. törvény 142. § (1) bekezdésének megfelelően megállapított szöveg.
Hatályos: 2009.01.01.

210Az 1990. évi C. törvény 52. § 8- 10. pontja a 2007. évi CXXVI. törvény 142. § (1) bekezdésének megfelelően megállapított szöveg.
Hatályos: 2009.01.01.

211Az 1990. évi C. törvény 52. § 12. pontja az 1999. évi XCIX. törvény 210. §-ának megfelelően módosított szöveg. Hatályos: 2000. 01.
01.

213Az 1990. évi C. törvény 52. § 14. pontja a 2005. évi CXXXIX. törvény 174. § 4. bekezdésénekmegfelelően módosított szöveg. Hatályos:
2006. 03. 01.

214Az 1990. évi C. törvény 52. § 17. pontját a 2002. évi XLII. törvény 309. § 3. bekezdése hatályon kívül helyezte. Hatályos: 2003. 01. 01.
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mányi létszám, ideértve a saját nevében és saját koc-
kázatára rendszeresen, haszonszerzés céljából vál-
lalkozási tevékenységet folytató magánszemélyt, to-
vábbá azt a tulajdonost, aki vállalkozásában szemé-
lyes közreműködésre kötelezett, vagy azt mellék-
szolgáltatásként végzi, valamint a segítő családta-
got;215
20. üdülő: az ingatlan-nyilvántartásban üdülőként
(üdülőépület, hétvégi ház, apartman, nyaraló, csó-
nakház) feltüntetett vagy ilyenként feltüntetésre váró
épület;217
21. állandó lakos: aki a lakcímbejelentés szabályai
szerint nyilvántartásba vett lakóhellyel, tartózkodá-
si hellyel rendelkezik az önkormányzat illetékességi
területén,218
22. nettó árbevétel:
a) a számviteli törvényben meghatározott értékesítés
nettó árbevétele (egyszeres könyvvitelt vezető vál-
lalkozó esetében: a pénzügyileg rendezett nettó árbe-
vétel és a nem pénzben kiegyenlített értékesítés nettó
árbevételének együttes összege), csökkentve a társa-
sági adóról és az osztalékadóról szóló törvény sze-
rinti jogdíjból származó, árbevételként elszámolt el-
lenértékkel, a jövedéki adó fizetésére kötelezett vál-
lalkozó esetében az adóhatósággal elszámolt – az
egyéb szolgáltatások értékeként, illetve az egyéb rá-
fordítások között kimutatott – jövedéki adó össze-
gével, továbbá az egyéb ráfordítások között kimu-
tatott, az adóhatósággal elszámolt regisztrációs adó,
energiaadó összegével, feltéve, ha az így elszámolt
regisztrációs adó, energiaadó összege az értékesí-
tés nettó árbevételét növelte, valamint a külön jog-
szabály szerinti felszolgálási díj árbevételként elszá-
molt összegével, a b)-j) alpontokban foglalt eltéré-
sekkel,231

b) a hitelintézeteknél és pénzügyi vállalkozásoknál: a
kapott kamatok és kamatjellegű bevételek csökkent-
ve a fizetett kamatokkal és kamatjellegű ráfordítá-
sokkal, növelve az egyéb pénzügyi szolgáltatás be-
vételeivel, a befektetési szolgáltatások bevételeivel
és a nem pénzügyi és befektetési szolgáltatás bevéte-
lével. Fedezeti ügyletek esetén az alapügylet (fede-
zett tétel) nyereségének/veszteségének és az ahhoz

tartozó fedezeti ügylet veszteségének/nyereségének
nyereségjellegű különbözete tartozik a nettó árbevé-
telbe. A számviteli törvény szerinti kereskedési célú
származékos ügyletek esetében azok eredményének
összevont különbözete tartozik a nettó árbevételbe,
ha az nyereségjellegű,

c) biztosítóknál: a biztosítástechnikai eredmény nö-
velve a nettó működési költségekkel, a befekteté-
sekből származó biztosítástechnikai ráfordításokkal
(csak életbiztosítási ágnál), az egyéb biztosítástech-
nikai ráfordításokkal, a kapott kamatokkal és ka-
matjellegű bevételekkel, a biztosítási állományhoz
kapcsolódó tárgyi eszközök bevételeivel, a befek-
tetések értékesítésének árfolyamnyereségével és az
egyéb befektetési bevételekkel (nem életbiztosítási
ágnál), az életbiztosításból allokált befektetési bevé-
tellel, valamint a nem biztosítási tevékenység bevé-
teleivel, valamint csökkentve a Kártalanítási Szám-
lával szemben ráfordításként elszámolt összeggel,
a tűzvédelmi hozzájárulásként elszámolt összeg-
gel és a biztosítottaknak visszajuttatandó befekteté-
si eredménnyel. Fedezeti ügyletek esetén az alap-
ügylet (fedezett tétel) nyereségének/veszteségének
és az ahhoz tartozó fedezeti ügylet veszteségé-
nek/nyereségének nyereségjellegű különbözete tar-
tozik a nettó árbevételbe. A számviteli törvény sze-
rinti kereskedési célú származékos ügyletek eseté-
ben azok eredményének összevont különbözete tar-
tozik a nettó árbevételbe, ha az nyereségjellegű,

d) a költségvetési szerveknél: a vállalkozási tevékeny-
séggel kapcsolatos pénzforgalmi bevétel,

e) befektetési vállalkozásoknál: a befektetési szolgál-
tatási tevékenység bevételei növelve a nem befekte-
tési szolgáltatási tevékenység bevételeivel, valamint
a kapott kamatokkal és kamatjellegű bevételekkel.
Fedezeti ügyletek esetén az alapügylet (fedezett té-
tel) nyereségének/veszteségének és az ahhoz tarto-
zó fedezeti ügylet veszteségének/nyereségének nye-
reségjellegű különbözete tartozik a nettó árbevétel-
be. A számviteli törvény szerinti kereskedési célú
származékos ügyletek esetében azok eredményének
összevont különbözete tartozik a nettó árbevételbe,
ha az nyereségjellegű,238

215Az 1990. évi C. törvény 52. § 19. pontja a 2002. évi XLII. törvény 155. §-ának megfelelően módosított szöveg. Hatályos: 2003. 01. 01.
217Az 1990. évi C. törvény 52. § 20. pontja a 2007. évi CXXVI. törvény 142. § (1) bekezdésének megfelelően megállapított szöveg.

Hatályos: 2009.01.01.
218Az 1990. évi C. törvény 52. § 21. pontja az 1995. XCVIII. törvény 9. §-ával megállapított szöveg. Hatályos: 1996. 01. 01.
231Az 1990. évi C. törvény 52. § 22. pontjának a) alpontja a 2005. évi LXXXII. törvény 9. §-ának megfelelően módosított szöveg. Hatályos:

2006. 01. 01.
238Az 1990. évi C. törvény 52. § 22. pontjának e) alpontja a 2004. évi CI. törvény 154. §-ának megfelelően módosított szöveg. Hatályos:

2005. 01. 01.
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f) az egyházi jogi személynél, valamint az egyház
által alapított intézménynél: a könyvvezetési köte-
lezettségtől függően a vállalkozási tevékenységből
származó a) pont alatti nettó árbevétel, vagy pénz-
forgalmi bevétel,

g) a külföldi székhelyű vállalkozás magyarországi
fióktelepénél, valamint a külföldi székhelyű euró-
pai részvénytársaság és európai szövetkezet magyar-
országi telephelyénél, továbbá egyéb más külföldi
székhelyű vállalkozás magyarországi telephelyénél:
a fióktelep (telephely) számviteli beszámolója (ha
a telephelynek számviteli beszámolókészítési köte-
lezettsége nincs, akkor nyilvántartásai, bizonylatai)
alapján kimutatott, az a) pont szerinti, – illetve, ha a
külföldi székhelyű vállalkozás a b), c) és e) alpontok
valamelyikében említett szervezet, akkor az ott meg-
határozottak szerinti – nettó árbevétel. Amennyiben
a fióktelep (telephely) szerepel a Pénzügyi Szerveze-
tek Állami Felügyelete által a kockázati tőkebefek-
tetésekről, a kockázati tőketársaságokról, valamint a
kockázati tőkealapokról szóló törvény előírásai sze-
rint vezetett nyilvántartásban, akkor a j) alpont sze-
rinti nettó árbevétel,243

h) a b)-g) és j) alpontokban nem említett szervezetnél
(lakásszövetkezet, társasház, alapítvány, társadalmi
szervezet, ügyvédi iroda, intézmény stb.) – könyvve-
zetési kötelezettségtől függően – a vállalkozási tevé-
kenységből származó, az a) pont szerinti nettó árbe-
vétel vagy pénzforgalmi bevétel. Nem minősül vál-
lalkozási tevékenységből származó árbevételnek a
társasház és a lakásszövetkezet belső szolgáltatásból
származó árbevétele,244 245 246

i) a magánszemélyek jövedelemadójáról szóló tör-
vény hatálya alá tartozó vállalkozók esetében a tevé-
kenységükkel (termékeladás, szolgáltatás) összefüg-
gésben kapott általános forgalmi adó nélküli kész-
pénz, jóváírás, természetben kapott juttatás, vagy

bármilyen vagyoni érték, növelve az árkiegészítés-
sel és csökkentve a fogyasztási adóval, továbbá az
adóhatósággal elszámolt regisztrációs adó összegé-
vel, feltéve, ha a regisztrációs adó összege a termék
ellenértéke részeként bevételként került kimutatás-
ra,247

j) a kockázati tőkebefektetésekről, a kockázati tő-
ketársaságokról, valamint a kockázati tőkealapok-
ról szóló törvény hatálya alá tartozó kockázati tő-
ketársaságoknál és a kockázati tőkealapoknál: az a)
pont szerinti nettó árbevétel, valamint a befektetett
pénzügyi eszköznek minősülő részvények, részese-
dések – kockázati tőkebefektetések – eladási árának
és könyv szerinti értékének különbözetében keletke-
zett, a mérlegkészítés időpontjáig pénzügyileg reali-
zált árfolyamnyereség, továbbá az ilyen befektetések
után kapott osztalék és részesedés együttes össze-
ge,248

k) 346

23. piaci és vásározó kiskereskedelem: piacokon, vá-
sárokon folytatott kicsinybeni, közvetlenül a végső
fogyasztónak történő értékesítés,251

24. építőipari tevékenység: a Gazdasági Tevékenysé-
gek Egységes Osztályozási Rendszere 2008. janu-
ár 1-jétől hatályos (TEÁOR’08) besorolása szerint
a 41-43. ágazatokba sorolt tevékenységek összessé-
ge;252

25. alapkutatás, alkalmazott kutatás, kísérleti fejlesz-
tés közvetlen költsége: a társasági adóról és az oszta-
lékadóról szóló 1996. évi LXXXI. törvény (a továb-
biakban: Tao tv.) 7. §-a (1) bekezdésének t) pontjá-
ban meghatározott feltételekkel megvalósított alap-
kutatás, alkalmazott kutatás, kísérleti fejlesztés köz-
vetlen költsége, figyelemmel a Tao. tv. 31. §-a (2)
bekezdésének c) pontjában foglaltakra;254

243Az 1990. évi C. törvény 52. § 22. pontjának g) alpontja a 2006. évi LXIX. törvény 57. §-ának megfelelően módosított szöveg. Hatályos:
2006. 08. 18.

244Az 1990. évi C. törvény 52. §-a 22. pontjának h) alpontja az 1998. évi XXXIII. törvény 30. §-ának megfelelően módosított szöveg.
Hatályos: 1998. 04. 01.

245Az 1990. évi C. törvény 52. § h) pontja a 2008. évi I. törvény 156. § (1) bekezdésének megfelelően módosított szöveg. Hatályos: 2008.
02. 19.

246Az 1990. évi C. törvény 52. § 22. pont h) alpontja a 2008. évi XXIV. törvény 2. § (3) bekezdés a) pontjának megfelelően módosított
szöveg. Hatályos: 2008. 06. 06.

247Az 1990. évi C. törvény 52. § 22. pontjának i) alpontja a 2003. évi XCI. törvény 126. § 1. bekezdésének megfelelően módosított szöveg.
Hatályos: 2004. 01. 01.

248Az 1990. évi C. törvény 52. §-a 22. pontjának j) alpontját az 1998. évi XXXIII. törvény 30. §-a iktatta be. Hatályos: 1998. 04. 01.
346A 2008. évi XXIV. törvény 2. § (2) bekezdés a) pontja hatályon kívül helyezte. Hatályos: 2008. 06. 06.
251Az 1990. évi C. törvény 52. §-ának 23- 24. pontját a 2003. évi XCI. törvény 126. § 2. bekezdése iktatta be. Hatályos: 2004. 01. 01.
252Az 1990. évi C. törvény 52. § 24. pontja a 2007. évi CXXVI. törvény 142. § (2) bekezdésének megfelelően megállapított szöveg.

Hatályos: 2008.01.01.
254Az 1990. évi C. törvény 52. § 25. pontját a 2009. évi LXXVII. törvény 67. § (1) bekezdése iktatta be. Hatályos: 2010.01.01.
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26. vállalkozó: a gazdasági tevékenységet saját nevé-
ben és kockázatára haszonszerzés céljából, üzletsze-
rűen végző255

a) a személyi jövedelemadóról szóló törvénybenmeg-
határozott egyéni vállalkozó,

b) a személyi jövedelemadóról szóló törvényben
meghatározott mezőgazdasági őstermelő, feltéve,
hogy őstermelői tevékenységéből származó bevétele
az adóévben a 600 000 forintot meghaladja,256

c) a jogi személy, ideértve azt is, ha az felszámolás
vagy végelszámolás alatt áll,

d) egyéni cég, egyéb szervezet, ideértve azt is, ha azok
felszámolás vagy végelszámolás alatt állnak;257
27. önkormányzat költségvetése javára megállapított
adó: mindazon adók, illetékek, adójellegű kötele-
zettségek, amelyeknek az önkormányzat költségve-
tése javára való teljesítését jogszabály írja elő.
28. szálláshely: egész éven át vagy csak időszakosan,
üzletszerűen működtetett olyan létesítmény, amely
éjszakai elszállásolásra és tartózkodásra szolgál,
29. szállásdíj: a szálláshely általános forgalmi adóval
csökkentett ára a kötelező reggeli és egyéb szolgál-
tatások nélkül,
30. vendégéjszaka: vendégként eltöltött – éjszakát is
magában foglaló vagy így elszámolt – legfeljebb 24
óra,
31. telephely: a) az adóalany olyan állandó üzleti léte-
sítménye – függetlenül a használat jogcímétől -, ahol
részben vagy egészben iparűzési tevékenységet foly-
tat, azzal, hogy a telephely kifejezésmagában foglal-
ja különösen a gyárat, az üzemet, a műhelyt, a rak-
tárt, a bányát, a kőolaj-vagy földgázkutat, a vízku-
tat, a szélerőművet (szélkereket), az irodát, a fiókot,
a képviseletet, a termőföldet, a hasznosított (bérbe
vagy lízingbe adott) ingatlant, az ellenszolgáltatás
fejében igénybe vehető közutat, vasúti pályát;259

b) hang, kép, adat vagy egyéb információ (ideértve a
rádió- és televízió programokat is) vezetéken, kábe-
len, rádión, optikai úton vagy elektromágneses rend-
szer útján történő továbbítását szolgáló berendezés,

amennyiben annak üzemeltetése rendszeres szemé-
lyes jelenlétet kíván,

c) a villamos energiáról szóló törvény szerinti egye-
temes szolgáltató, villamosenergia-kereskedő és vil-
lamos energia elosztó hálózati engedélyes, továbbá
a földgázellátásról szóló törvény szerinti egyetemes
szolgáltató, földgázkereskedő és földgázelosztói en-
gedélyes esetén azon önkormányzat illetékességi te-
rülete, ahol villamos energia vagy földgáz értékesí-
tése, illetve a villamos energia vagy földgáz elosz-
tása a végső fogyasztó, a végső felhasználó (a to-
vábbiakban együttesen: a végső fogyasztó) részére
történik, feltéve, hogy a villamosenergia-kereskedő,
a földgázkereskedő, a villamos energia egyetemes
szolgáltató, a földgáz egyetemes szolgáltató, illet-
ve a villamosenergia elosztó hálózati engedélyes, a
földgázelosztói engedélyes adóévet megelőző adó-
évi számviteli törvény szerinti nettó árbevételének
legalább 75%-a közvetlenül a végső fogyasztónak
történő értékesítésből, illetve a végső fogyasztó szá-
mára történő elosztásból származik;264

32. idényjellegű tevékenység: az a vállalkozási tevé-
kenység, amelyet a vállalkozó állandó székhellyel,
telephellyel az év meghatározott szakához kötötten
rendszeresen végez,
33. szociális intézmény: a szociális ellátásokról szóló
törvényben meghatározott személyes szociális gon-
doskodást nyújtó szervezet, vállalkozás,
34. egészségügyi intézmény: minden olyan szer-
vezet, vállalkozás, amely járó- vagy fekvőbeteg-
ellátást, megelőző, illetőleg szűrővizsgálatot, diag-
nosztikai vizsgálatot, gyógyító célú vagy más egész-
ségügyi beavatkozást, utókezelést, rehabilitációt, il-
letve mentőszolgálatot végez, továbbá a közforgalmi
gyógyszertár, fiókgyógyszertár,272

35. közszolgáltató szervezet: a Magyar Posta Zrt., a
Magyar Rádió Zrt., a Magyar Televízió Zrt., a Duna
Televízió Zrt., a Magyar Távirati Iroda Zrt., a Diák-
hitel Központ Zrt., a Tartalékgazdálkodási Kht, illet-
ve annak tevékenységét folytató nonprofit gazdasági

255Az 1990. évi C. törvény 52. § 26. pontja a 2002. évi XLII. törvény 155. §-ának megfelelően módosított szöveg. Hatályos: 2003. 01. 01.
256Az 1990. évi C. törvény 52. § 26. pontjának b) alpontja a 2003. évi XCI. törvény 217. §-ának megfelelően módosított szöveg. Hatályos:

2004. 01. 01.
257Az 1990. évi C. törvény 52. § 26. pont d) alpontja a 2009. évi CXVI. törvény 38. § (1) bekezdésének megfelelően megállapított szöveg.

Hatályos: 2010. 01. 01.
259Az 1990. évi C. törvény 52. § 31. pontja a 2007. évi CXXVI. törvény 142. § (2) bekezdésének megfelelően megállapított szöveg.

Hatályos: 2008.01.01.
264Az 1990. évi C. törvény 52. § 31. pont c) alpontja a 2009. évi LXXVII. törvény 67. § (2) bekezdésének megfelelően megállapított

szöveg. Hatályos: 2010.01.01.
272Az 1990. évi C. törvény 52. § 34. pontja a 2006. évi CXXXI. törvény 153. §-ának megfelelően módosított szöveg. Hatályos: 2007. 01.

01.
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társaság, továbbá a távfűtés-, a melegvíz-, az ivóvíz-
, a csatornaszolgáltatást (a továbbiakban: szolgálta-
tás) nyújtók – ideértve a víziközmű-társulatot is –
feltéve, ha nettó árbevételük legalább 75%-ban köz-
vetlenül a fogyasztók számára történő szolgáltatás
nyújtásából származik. Közszolgáltató szervezet to-
vábbá a vasúti pályahálózatot üzemeltető feltéve, ha
nettó árbevétele legalább 55%-ban a vasúti pályahá-
lózat működtetéséből származik, valamint a helyi- és
helyközi menetrendszerinti tömegközlekedési szol-
gáltatást nyújtó feltéve, ha nettó árbevétele legalább
55%-ban a tömegközlekedési szolgáltatás nyújtásá-
ból származik;279

36. eladott áruk beszerzési értéke: a kettős könyvvi-
telt vezető vállalkozások esetében a vásárolt és vál-
tozatlan formában eladott anyagoknak, áruknak – a
számvitelről szóló törvény szerint az eladott áruk be-
szerzési értékeként elszámolt – bekerülési (beszer-
zési) értéke. Az egyszeres könyvvitelt, valamint – a
személyi jövedelemadóról szóló törvény hatálya alá
tartozó – pénzforgalmi nyilvántartást vezető vállal-
kozók esetében a tárgyévi árubeszerzésre fordított
kiadás, csökkentve a kifizetett árukészlet leltár sze-
rinti záró értékével, növelve a kifizetett árukészlet
leltár szerinti nyitó értékével. Csökkenti az eladott
áruk beszerzési értékét az az érték, amellyel az adó-
alany a 37. pont szerint anyagköltségként, a 40. pont
szerint közvetített szolgáltatások értékeként nettó ár-
bevételét csökkentette,280

37. anyagköltség: a kettős könyvvitelt vezető vállal-
kozások esetében a vásárolt anyagoknak – a szám-
vitelről szóló törvény szerint – anyagköltségként el-
számolt bekerülési (beszerzési) értéke. Az egyszeres
könyvvitelt, valamint – a személyi jövedelemadó-
ról szóló törvény hatálya alá tartozó – pénzforgalmi
nyilvántartást vezető vállalkozók esetében a tárgy-
évi anyagbeszerzésre fordított kiadás, csökkentve a
kifizetett anyagkészlet leltár szerinti záró értékével,
növelve a kifizetett anyagkészlet leltár szerinti nyi-
tó értékével. Csökkenti az anyagköltséget a saját vál-
lalkozásában végzett beruházáshoz felhasznált anya-
gok bekerülési (beszerzési) értéke, továbbá az az ér-
ték, amellyel az adóalany a 36. pont szerint az el-
adott áruk beszerzési értékeként, a 40. pont szerint a

közvetített szolgáltatások értékeként nettó árbevéte-
lét csökkentette,
38. anyag, áru: a számvitelről szóló törvény szerinti
vásárolt készletekből az anyagok, az áruk,
39. az egyszerűsített vállalkozói adónak a számvite-
li törvény hatálya alá nem tartozó alanya esetében
nettó árbevétel: a 22. pont i) alpontja szerinti nettó
árbevétel, eladott áruk beszerzési értéke és anyag-
költség: a 36. és a 37. pontokban foglalt, pénzfor-
galmi nyilvántartást vezető vállalkozókra meghatá-
rozott eladott áruk beszerzési értéke és anyagkölt-
ség,282

40. közvetített szolgáltatások értéke: az adóalany ál-
tal saját nevében vásárolt és a harmadik személlyel
(a megrendelővel) írásban kötött szerződés alap-
ján, a szerződésben rögzített módon részben vagy
egészben, de változatlan formában továbbértékesí-
tett (továbbszámlázott) szolgáltatás értéke. Közve-
tített szolgáltatásnál az adóalany vevője és nyújtója
is a szolgáltatásnak, az adóalany a vásárolt szolgál-
tatást részben vagy egészben közvetíti úgy, hogy a
megrendelővel kötött szerződésből a közvetítés le-
hetősége, a számlából a közvetítés ténye, vagyis az,
hogy az adóalany nemcsak a saját, hanem az álta-
la vásárolt szolgáltatást is értékesíti változatlan for-
mában, de nem feltétlenül változatlan áron, egyértel-
műen megállapítható. Ide sorolandó továbbá a köz-
vetített szolgáltatások közé nem tartozó, az adóalany
által továbbszámlázott olyan alvállalkozói teljesítés
értéke, amelynek végzése során az adóalany mind
megrendelőjével, mind alvállalkozójával a Polgári
Törvénykönyv (Ptk.) szerinti – írásban kötött – vál-
lalkozási szerződéses kapcsolatban áll. Alvállalko-
zói teljesítés értékének minősül annak a - közvetí-
tett szolgáltatásnak nem minősülő – szolgáltatásnak
az ellenértéke is, amelyet az adóalany az általa ér-
tékesített új (a használatbavételi engedély jogerőre
emelkedését megelőzően vagy azt követően első íz-
ben értékesített) lakás előállításához a Ptk. szerin-
ti, írásban megkötött vállalkozási szerződés alapján
vesz igénybe. Az e pont szerinti értékkel az adóalany
akkor csökkentheti a nettó árbevételét, ha azzal a 36.
pont szerint eladott áruk beszerzési értékeként vagy
a 37. pont szerint anyagköltségként vagy a 22. pont

279Az 1990. évi C. törvény 52. § 35. pontja a 2008. évi LXXXI. törvény 64. § (2) bekezdésénekmegfelelőenmegállapított szöveg. Hatályos:
2009.01.01.

280Az 1990. évi C. törvény 52. § 36., 37., 38. pontja a 2000. évi CXIII. törvény 146. § 2. bekezdésének megfelelően módosított szöveg.
Hatályos: 2001. 01. 01.

282Az 1990. évi C. törvény 52. §-ának 39. pontját a 2003. évi XVIII. törvény 4. §-a iktatta be. Hatályos: 2003. 03. 28.
285Az 1990. évi C. törvény 52. § 40. pontja a 2008. évi LXXXI. törvény 64. § (3) bekezdésénekmegfelelőenmegállapított szöveg. Hatályos:

2009.01.01.
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a) alpontja szerint jogdíjként nettó árbevételét nem
csökkentette;285

41. székhely: belföldi szervezet esetében az alap-
szabályában (alapító okiratában), a cégbejegyzés-
ben (bírósági nyilvántartásban), az egyéni vállalko-
zó esetében az egyéni vállalkozók nyilvántartásá-
ban ekként feltüntetett hely a magánszemélyek ese-
tében az állandó lakóhely. A külföldi székhelyű vál-
lalkozás magyarországi fióktelepe vonatkozásában a
székhely alatt a cégbejegyzésben a fióktelep helye-
ként megjelölt helyet kell érteni.286 287

42. saját vállalkozásban végzett beruházás: a számvi-
teli törvény szerinti tárgyi eszköznek minősülő esz-
közök saját vállalkozásban végzett megvalósítása,
létesítése, bővítése, rendeltetésének megváltoztatá-
sa, átalakítása, élettartamának növelése, eredeti ál-
lagának helyreállítását szolgáló felújítása – ide nem
értve a tárgyi eszköz folyamatos, zavartalan, bizton-
ságos üzemeltetését szolgáló javítási, karbantartási
munkákat, továbbá az erdőnevelési, erdőfenntartási,
erdőfelújítási munkákat – akkor is, ha az adóalany
kizárólag a beruházás megvalósításához szükséges
anyagot biztosítja,290

43. építési tilalom: az épített környezet alakításáról és
védelméről szóló törvény alapján elrendelt változta-
tási, telekalakítási, illetőleg építési tilalom,291

44. helyi és helyközi menetrendszerinti tömegköz-
lekedés: a díjfizetés ellenében bárki által igénybe
vehető menetrendszerinti személyszállító járatokkal
lebonyolított közlekedés, ideértve a bel- és külföldi
légi közlekedést is.292

45. kereskedelmi egység: az ingatlan-nyilvántartási
bejegyzés alapján kereskedelmi üzletnek, bolt-
nak, abc-nek, üzletháznak, játékteremnek, csárdá-
nak, bisztrónak, borozónak, sörözőnek, büfének,
cukrászdának, kávézónak, kávéháznak, teaháznak,
fagylaltozónak, étteremnek, vendéglőnek, presszó-
nak, irodának, műteremnek, szállodának, hotelnek,

panziónak, fogadónak,motelnek, szállónak, vendég-
háznak, vadászháznak, rendelőnek, kórháznak, sza-
natóriumnak, gyógyszertárnak minősülő vagy ilyen-
ként feltüntetésre váró épület, épületrész;323
46. szállásépület: az a kereskedelmi egység, mely
szálláshely-szolgáltatás nyújtására alkalmas, így kü-
lönösen az ingatlan-nyilvántartási bejegyzés alapján
szállodának, hotelnek, panziónak, fogadónak, mo-
telnek, szállónak, vendégháznak, vadászháznak mi-
nősülő vagy ilyenként feltüntetésre váró épület, épü-
letrész;324
47. egyéb nem lakás céljára szolgáló épület: az
ingatlan-nyilvántartási bejegyzés alapján garázsnak,
gépjárműtárolónak, raktárnak, üvegháznak,műhely-
nek, szerviznek, üzemnek, üzemcsarnoknak, pin-
cének, présháznak, hűtőháznak, gyárnak minősülő
vagy ilyenként feltüntetésre váró épület, épületrész,
továbbá a melléképület és a melléképületrész;325
48. a lakáshoz, üdülőhöz tartozó gépjárműtároló: a
lakóépületben lévő épületrész, vagy a lakóépület el-
helyezésére szolgáló telken álló épület, amely kiala-
kításánál fogva gépjármű tárolására alkalmas, füg-
getlenül attól, hogy az épület vagy az épületrész az
ingatlan-nyilvántartásban önálló ingatlanként szere-
pel;326
49. vagyoni értékű jog jogosítottja: az ingatla-
non fennálló vagyoni értékű jog jogosítottja az
a személy vagy szervezet, aki/amely az ingatlan-
nyilvántartásban a vagyoni értékű jog jogosítottja-
ként feltüntetésre került. Amennyiben az ingatlant
terhelő vagyoni értékű jog alapításáról szóló okira-
tot az ingatlanügyi hatósághoz benyújtották – mely-
nek tényét az ingatlanügyi hatóság széljegyezte -, az
okiratban megjelölt, jogszerzésre feljogosított sze-
mélyt vagy szervezetet kell a vagyoni értékű jog jo-
gosítottjának tekinteni;327
50. melléképület, melléképületrész: a lakás, az üdülő
elhelyezésére szolgáló telken lévő és a lakás, üdü-
lő szokásos használatához szükséges, de huzamos

286Az 1990. évi C. törvény 52. § 41. pontja a 2007. évi CXXVI. törvény 437. §-ának megfelelően módosított szöveg. Hatályos: 2008. 01.
01.

287Az 1990. évi C. törvény 52. § 41. pontja a 2009. évi CXV. törvény 41. §-ának megfelelően módosított szöveg. Hatályos: 2010. 01. 01.
290Az 1990. évi C. törvény 52. § 42-44. pontját az 1999. évi XCIX. törvény 145. §-a iktatta be. Hatályos: 2000. 01. 01.
291Az 1990. évi C. törvény 52. § 43. pontja a 2000. évi CXIII. törvény 146. § 2. bekezdésének megfelelően módosított szöveg. Hatályos:

2001. 01. 01.
292Az 1990. évi C. törvény 52. §-ának 44. pontja a 2001. évi L. törvény 79. § 4. bekezdésének megfelelően módosított szöveg. Hatályos:

2001. 07. 03.
323Az 1990. évi C. törvény 52. § 45-60. pontját a 2007. évi CXXVI. törvény 142. § (3) bekezdése iktatta. be Hatályos: 2009.01.01.
324Az 1990. évi C. törvény 52. § 45-60. pontját a 2007. évi CXXVI. törvény 142. § (3) bekezdése iktatta. be Hatályos: 2009.01.01.
325Az 1990. évi C. törvény 52. § 45-60. pontját a 2007. évi CXXVI. törvény 142. § (3) bekezdése iktatta. be Hatályos: 2009.01.01.
326Az 1990. évi C. törvény 52. § 45-60. pontját a 2007. évi CXXVI. törvény 142. § (3) bekezdése iktatta. be Hatályos: 2009.01.01.
327Az 1990. évi C. törvény 52. § 45-60. pontját a 2007. évi CXXVI. törvény 142. § (3) bekezdése iktatta. be Hatályos: 2009.01.01.
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emberi tartózkodásra részben és ideiglenesen sem
szolgáló, tüzelő, lom, szerszám, kerékpár, babakocsi
tárolására szolgáló épület vagy épületrész, ide nem
értve a gépjárműtárolót. A többlakásos lakóépület-
ben lévő lakás esetén a lakástulajdonhoz tartozó, 5
m2 hasznos alapterületet meg nem haladó, lomok,
szerszámok, tüzelő tárolására szolgáló helyiség, fel-
téve, hogy az az épületen belül, de a lakástól elkülö-
nítve helyezkedik el, valamint lakóépületben az osz-
tatlan közös tulajdonban lévő közlekedő és tároló-
helyiség, akkor, ha azt a tulajdonközösség közösen
használja;328
51. 329 330

52. a lakáshoz tartozó telekhányad: társasház esetén
az alapító okiratban ilyenként meghatározott telek-
hányad, ha a telken több adótárgy (épület, épület-
rész) áll, akkor a lakáshoz tartozó telekhányad meg-
egyezik azzal az aránnyal, amit a lakás hasznos alap-
területe a telken található valamennyi épület, épület-
rész összes hasznos alapterületében képvisel;331
53. az épület (épületrész) adóköteles hasznos alap-
területe: az épület, épületrész hasznos alapterülete,
csökkentve a 13. § b) és d) pontja szerint adómentes
hasznos alapterülettel;332
54. a telek adóköteles alapterülete: a telek teljes alap-
területe csökkentve az építménnyel lefedett telek-
résszel, valamint a 19. § szerint számított adómentes
területrésszel;333
55-59. 334 335

60. lakóépület: olyan épület, amelynek hasznos alap-
területe legalább 50 százalékát lakások hasznos
alapterülete teszi ki.344
61. külföldön létesített telephelyen végzett tevékeny-
ségből származó adóalaprész: az iparűzési adóalap-
nak az része, amely a 3. számú melléklet – tevé-
kenységre leginkább jellemző – 1.1 vagy 1.2 vagy

2.1 pontja alkalmazásával a külföldön létesített te-
lephelyre, telephelyekre jut, azzal, hogy a 3. számú
mellékletben említett település, települések kifejezé-
sek alatt a külföldön létesített telephelyet, telephe-
lyeket is érteni kell. Ha a vállalkozó adóévet megelő-
ző teljes adóévi adóalapja a 100 millió forintot meg
haladja csak a 3. számú melléklet 2.1 pontja szerinti
módszer alkalmazható.352

Melléklet az 1990. évi C. törvényhez 295

A helyi iparűzési adó alapjának megosztása: 297

1. Az a vállalkozó, akinek a tárgyévet megelőző tel-
jes adóévben az iparűzési adóalapja (a továbbiakban:
adóalap) nem haladta meg a 100 millió forintot, a
következő 1.1., 1.2. vagy 2.1. pont szerinti adóalap-
megosztási módszer valamelyikét köteles alkalmaz-
ni.298

1.1. Személyi jellegű ráfordítással arányos megosztás
módszere
A székhely, telephely(ek) szerinti településekhez (a
továbbiakban együtt: települések) tartozó foglalkoz-
tatottak – ideértve a magánszemély vállalkozó [52. §
26. a)-d) pont] esetében önmagát is – után a tárgyév-
ben elszámolt személyi jellegű ráfordítások arányában
osztható meg az adóalap. Személyi jellegű ráfordítás-
nak a melléklet alkalmazásában az tekintendő, amit
a számvitelről szóló törvény annak minősít, és a tár-
sasági adóról és osztalékadóról szóló törvény, illető-
leg a személyi jövedelemadóról szóló törvény alapján
költségként elszámolható. A magánszemély vállalko-
zó esetében az önmaga után elszámolt személyi jel-
legű ráfordítás címén – az említett törvényekben fog-
laltaktól függetlenül – 500 000 Ft-ot kell figyelembe
venni. Ha a nem magánszemély vállalkozó ügyveze-
tője (a vállalkozónak a társasági szerződésben, az ala-

328Az 1990. évi C. törvény 52. § 45-60. pontját a 2007. évi CXXVI. törvény 142. § (3) bekezdése iktatta. be Hatályos: 2009.01.01.
329Az 1990. évi C. törvény 52. § 45-60. pontját a 2007. évi CXXVI. törvény 142. § (3) bekezdése iktatta. be Hatályos: 2009.01.01.
330A 155/2008. (XII. 17.) AB határozat 2. pontja megsemmisítette. Hatályos: 2009.01.01.
331Az 1990. évi C. törvény 52. § 45-60. pontját a 2007. évi CXXVI. törvény 142. § (3) bekezdése iktatta. be Hatályos: 2009.01.01.
332Az 1990. évi C. törvény 52. § 45-60. pontját a 2007. évi CXXVI. törvény 142. § (3) bekezdése iktatta. be Hatályos: 2009.01.01.
333Az 1990. évi C. törvény 52. § 45-60. pontját a 2007. évi CXXVI. törvény 142. § (3) bekezdése iktatta. be Hatályos: 2009.01.01.
334Az 1990. évi C. törvény 52. § 45-60. pontját a 2007. évi CXXVI. törvény 142. § (3) bekezdése iktatta. be Hatályos: 2009.01.01.
335A 155/2008. (XII. 17.) AB határozat 2. pontja megsemmisítette. Hatályos: 2009.01.01.
344Az 1990. évi C. törvény 52. § 45-60. pontját a 2007. évi CXXVI. törvény 142. § (3) bekezdése iktatta. be Hatályos: 2009.01.01.
352Az 1990. évi C. törvény 52. § 61. pontját a 2009. évi CXVI. törvény 38. § (2) bekezdése iktatta be. Hatályos: 2010.01.01.
295Az 1990. évi C. törvény melléklete az 1999. évi XCIX. törvény 15. számú mellékletének megfelelően módosított szöveg. Hatályos:

2000. 01. 01.
297Az 1990. évi C. törvény mellékletének jelölt része a 2000. évi CXIII. törvény 280. §-ának megfelelően módosított szöveg. Hatályos:

2001. 01. 01.
298Az 1990. évi C. törvény mellékletének 1. pontja a 2004. évi CI. törvény 155. §-ának megfelelően módosított szöveg. Hatályos: 2005.

01. 01.
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pító okiratban képviseletére feljogosított magánsze-
mély) után az adóévben személyi jellegű ráfordítás
nem merül fel, akkor ezen ügyvezető után 500 000 fo-
rintot kell figyelembe venni személyi jellegű ráfordí-
tás címén. A településen kívül változó munkahelyen
foglalkoztatott személyek esetében a ráfordítást annál
a településnél kell figyelembe venni, ahol ezen sze-
mélyek tényleges irányítása történik.299

A részletszámítás a következő:

a) A vállalkozó összes személyi jellegű ráfordításának
összegét 100%-nak véve, meg kell állapítani az egyes
településekre eső személyi jellegű ráfordítások száza-
lékos arányát.

b) A vállalkozó adóalapjának olyan százaléka tarto-
zik az egyes településekhez, amilyen arányt az a) pont
szerint megállapított százalék képvisel.
1.2. Eszközérték arányos megosztás módszere:300

A településekhez tartozó, az adóév folyamán a vállal-
kozási tevékenységhez használt tárgyi eszközök esz-
közértékének együttes összege arányában kell az adó-
alapot megosztani. Tárgyi eszköz mindaz a saját tu-
lajdonú, bérelt, lízingelt eszköz, amely a számvitel-
ről szóló törvény szerint tárgyi eszköz lehet. A 100
ezer forint beszerzési érték alatti tárgyi eszközöket –
a használat idejétől függetlenül – csak az aktiválás
évében kell figyelembe venni. A tárgyi eszköz értéke
(eszközérték) a tárgyi eszköznek az emelléklet szerint
figyelembe veendő értéke.322

A társasági adóról és az osztalékadóról szóló törvény,
illetőleg a személyi jövedelemadóról szóló törvény
hatálya alá tartozó vállalkozó egyrészt az említett tör-
vények rendelkezései szerint az adóévben elszámol-
ható értékcsökkenési leírás, a költségként elszámol-
ható bérleti díj, lízing díj összegét veheti eszközérték
címén figyelembe, ezen túlmenően azon egyébként a
vállalkozás tevékenységéhez használt tárgyi eszközök
után, amelyek a költségek között nem szerepelhetnek
- termőföld esetében aranykoronánként 500 forintot;
- telek esetében a beszerzési érték 2%-át
kell eszközértéknek tekinteni.
Ha az eszközérték az előbbiek szerint nem állapítha-
tó meg, akkor a számviteli törvény szerinti ingatlanok

esetén a beszerzési érték 2%-a, egyéb eszközök ese-
tén a beszerzési érték 10%-a tekintendő eszközérték-
nek. Ha a nyilvántartásokból a beszerzési érték nem
állapítható meg, akkor beszerzési értéknek a társasá-
gi adóról és az osztalékadóról szóló törvény szerint
megállapított piaci érték tekintendő.
A településen kívül változó munkahelyen hasznosí-
tott tárgyi eszközök esetében az eszközértéket annál
a településnél kell figyelembe venni, ahol ezek mű-
ködtetésének tényleges irányítása történik, illetőleg –
járműveknél – ahol azt jellemzően tárolják.
A részletszámítás a következő:

a) A vállalkozó összes eszközértékének összegét
100%-nak véve, meg kell állapítani az egyes telepü-
lésekre eső eszközértékek százalékos arányát.

b) A vállalkozó adóalapjának olyan százaléka tarto-
zik az egyes településekhez, amilyen arányt az a) pont
szerint megállapított százalék képvisel.
2.1. Az a vállalkozó, akinek a tárgyévet megelőző tel-
jes adóévben az adóalapja meghaladta a 100millió fo-
rintot, köteles a következő adóalap megosztási mód-
szert alkalmazni.
Az adóalap olyan hányadát kell a személyi jellegű rá-
fordítással arányos megosztás módszerével (1.1. pont)
megosztani, amilyen arányt a személyi jellegű ráfor-
dítások összege képvisel a személyi jellegű ráfordítás
és eszközérték együttes összegén belül. A fennmara-
dó adóalap-részre az eszközérték arányos megosztás
módszerét (1.2. pont) kell alkalmazni.
A részletszámítás a következő:

a) Az adóalapot két részre – személyi jellegű ráfordí-
tás arányos megosztás módszerével megosztandó és
eszközérték arányos megosztás módszerével megosz-
tandó részre – kell osztani. A személyi jellegű ráfor-
dítással arányos megosztás módszerével megosztan-
dó adóalap-rész megállapítása az alábbi képlet szerint
történik:
AH=VAa/(VAa+VAb)
ahol
VAa= az 1.1. pont szerinti összes személyi jellegű rá-
fordítás összege
VAb= az 1.2. pont szerinti összes eszközérték összege

299Az 1990. évi C. törvény mellékletének 1.1. pontja a 2002. évi XLII. törvény 309. § 2. bekezdésének megfelelően módosított szöveg.
Hatályos: 2003. 01. 01.

300Az 1990. évi C. törvény mellékletének 1.2. pontja a 2001. évi LXXIV. törvény 162. § 4. bekezdésének megfelelően módosított szöveg.
Hatályos: 2002. 01. 01.

322Az 1990. évi C. törvény mellékletének 1.2. pontja a 2007. évi CXXVI. törvény 437. §-ának megfelelően módosított szöveg. Hatályos:
2008. 01. 01.
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AH= a VAa és VAb együttes összegén belül a VAa há-
nyada.
Az adóalapnak az AH százalékban kifejezett hányadát
a személyi jellegű ráfordítás arányában kell a telepü-
lések között megosztani, az adóalapnak a fennmaradó
részét pedig eszközérték arányosan kell a települések
között megosztani.

b) Az adott településre eső adóalap egyenlő az adott
településre a személyi jellegű ráfordítással arányos
megosztási módszerrel kiszámított rész-adóalap, va-
lamint az eszközérték arányos megosztási módszerrel
kiszámított rész-adóalap együttes összegével.

2. 2. A villamos energiáról szóló törvény szerinti egye-
temes szolgáltató, villamosenergia-kereskedő és vil-
lamos energia elosztó hálózati engedélyese, továb-
bá a földgázellátásról szóló törvény szerinti egyete-
mes szolgáltató, földgázkereskedő és földgázelosztói
engedélyes végső fogyasztó részére történő villamos
energia, földgáz értékesítése, illetve villamos energia
vagy földgáz elosztása esetén – a melléklet 1. és 2. 1.
pontjában foglaltaktól eltérően – a helyi iparűzési adó
alapját [39. § (1) bek.]:313 314 315

a) egyetemes szolgáltató, villamosenergia- vagy föld-
gázkereskedő esetén az önkormányzat illetékességi
területén végső fogyasztó részére eladott villamos
energia vagy földgáz értékesítéséből származó szám-
viteli törvény szerinti nettó árbevételnek a villamos
energia vagy földgáz végső fogyasztók részére törté-
nő értékesítéséből származó összes számviteli törvény
szerinti nettó árbevételben képviselt arányában,316 317
318

b) villamos energia elosztó hálózati engedélyes és föld-
gázelosztói engedélyes esetén az önkormányzat illeté-
kességi területén lévő végső fogyasztó számára továb-
bított villamos energia vagy földgáz mennyisége és az
összes, végső fogyasztónak továbbított villamos ener-
gia vagy földgáz mennyisége arányában319

kell megosztani a székhely, telephely szerinti önkor-
mányzatok között.

3. Az egyes településekre eső adóalapok együttes
összege egyenlő a vállalkozó adóalapjának összegé-
vel.

4. Az adóelőleg számításánál ugyanazt a módszert kell
alkalmazni, mint az adó számításánál.

5. Az adóalap-megosztásra vonatkozó számításokat –
a kerekítés általános szabályai alapulvételével – hat ti-
zedesjegy pontossággal kell elvégezni.304

6. A megosztás módszerét, az adóelőleg és adó számí-
tásának menetét a vállalkozónak – az adóhatóságok
(állami, önkormányzati) által ellenőrizhető módon –
írásban rögzítenie kell.

7. Az 1. 1, 1. 2, 2. 1 pontok szerinti megosztási módsze-
rek közül nem lehet azt alkalmazni, amelyik a szék-
hely vagy valamelyik telephely szerinti település ese-
tén nulla forint települési adóalapot eredményezne.320
321
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313Az 1990. évi C. törvény mellékletének 2.2. pontja a 2007. évi CXXVI. törvény 143. § (1) bekezdésének megfelelően megállapított
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