
 

 

Fülöp Község Önkormányzat Képviselőtestületének 
4/2004. (II. 16. ) KT. rendelete 

a helyi iparűzési adóról 
 

(egységes szerkezetben A 19/2012. (XI.27.) KT. sz rendelettel) 
 

Fülöp Község Önkormányzat Képviselőtestülete a helyi adókról szóló 1990. évi C. törvény 
(továbbiakban: Ht.) 1.§. (1) bekezdésében és a 6.§-ában foglalt felhatalmazás alapján a 
következő rendeletet alkotja: /Dőlt betűs szöveg a Ht. szó szerint átvett rendelkezései) 
 

Adókötelezettség, az adó alanya 
1.§. 

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

végzett vállalkozási tevékenység (a továbbiakban: iparűzési tevékenység). /Ht.35.§.(1)/ 
(2) Az adó alanya a vállalkozó. /Ht. 35.§. (2) bek./ 
(3) Adóköteles iparűzési tevékenység: a vállalkozó e minőségben végzett nyereség-, 

illetőleg jövedelemszerzésre irányuló tevékenysége. /Ht. 36.§./ 
(4) A vállalkozó állandó jellegű iparűzési tevékenységet végez az önkormányzat 

illetékességi területén, ha ott székhellyel, telephellyel rendelkezik, függetlenül attól, 
hogy tevékenységét részben vagy egészben székhelyén (telephelyén) kívül folytatja. /Ht. 
37.§. (1) bek./ 

(5) Ideiglenes jellegű az iparűzési tevékenység, ha az önkormányzat illetékességi területén 
az ott székhellyel, telephellyel nem rendelkező vállalkozó 

                  a) piaci és vásározó kiskereskedelmet folytat, 
• b) építőipari tevékenységet folytat, illetőleg természeti erőforrást tár fel vagy kutat,       

feltéve, hogy a folyamatosan vagy megszakításokkal végzett tevékenység 
időtartama adóéven belül a 30 napot meghaladja, de nem éri el a 181 napot. Ha a 
tevékenység folytatásának időtartama a 180 napot meghaladja, akkor a 
tevékenység végzésének helye telephelynek minősül, 

• c) bármely - az a) és b) pontba nem sorolható - tevékenysége, ha annak 
folytatásából közvetlenül bevételre tesz szert, feltéve ha egyetlen önkormányzat 
illetékességi területén sem rendelkezik székhellyel, telephellyel.  /Ht. 37.§. (2) bek./ 

 
Az adókötelezettség keletkezése és megszűnése 

2.§. 
 

(1) Az adókötelezettség az iparűzési tevékenység megkezdésének napjával keletkezik és a 
tevékenység megszüntetésének napjával szűnik meg. /Ht. 38.§. (1) bek./ 

(2) Az önkormányzat illetékességi területén ideiglenes (alkalmi) jelleggel végzett iparűzési 
tevékenység esetén a tevékenység végzésének időtartama az irányadó az 
adókötelezettség időbeni terjedelmére.  /Ht. 38.§. (2) bek./ 

 
Az adó alapja 

3.§. 
 

(1) Állandó jelleggel végzett iparűzési tevékenység esetén az adó alapja az értékesített 
termék, illetőleg végzett szolgáltatás nettó árbevétele, csökkentve az eladott áruk 
beszerzési értékével és a közvetített szolgáltatások értékével, valamint az 
anyagköltséggel.  /Ht. 39.§. (1)/ 



 

 

(2) Ha a vállalkozó több önkormányzat illetékességi területén végez állandó jellegű 
iparűzési tevékenységet, akkor az adó alapját - a tevékenység sajátosságaira leginkább 
jellemzően - a vállalkozónak kell a mellékletben meghatározottak szerint megosztania. 
/Ht. 39.§. (2) bek./ 

(3) Ideiglenes jelleggel végzett iparűzési tevékenység esetében az adót a tevékenység 
végzésének naptári napjai alapján kell megállapítani. Minden megkezdett nap egy 
napnak számít. /Ht. 39.§. (3) bek./ 

 
Adómentesség, adókedvezmény 

4.§. 
 

Az a vállalkozó, amelynek éves, évközben indult vállalkozás esetén az évesített vállalkozás 
szintű adóalapja az adóév december 31-én érvényben lévő minimál bér 12-szeresét nem 
haladja meg 50% adókedvezményben részesül. 

 
Az adó mértéke 

5.§. 
 
(1) Állandó jelleggel végzett iparűzési tevékenység esetén az adó évi mértéke az adóalap  

2%-a1 
(2) Ideiglenes jelleggel végzett tevékenység esetében az adóátalány naptári naponként 

a.) piaci és vásározó kiskereskedelmet folytató tevékenysége után 1000.-Ft 
b.) a Ht. 37.§. (2) bekezdés b.) és c.) pontja szerinti tevékenység végzése után 

3000.-Ft 
 

Az adó bevallása 
6.§. 

 
Az iparűzési adóról az adóévet követő év május 31-ig kell bevallást tenni. A naptári évtől 
eltérő üzleti évet választó adózó adóbevallását az adóév utolsó napját követő 150. napig 
nyújtja be. (2003. évi XCII. Tv. 32.§. (1) bek.) 
 

Az adóelőleg megállapítása és az adó megfizetése 
7.§. 

 
(1) A vállalkozó  a helyi iparűzési adóra adóelőleget köteles fizetni. 
(2)  Az adóelőleg összege 

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

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

c) az adóköteles tevékenységét az önkormányzat illetékességi területén az adóév 
közben kezdő vállalkozónál, vagy ha az önkormányzat az adót első 
alkalommal vagy év közben vezeti be, az adóévre bejelentett várható adó 
összege. /Ht. 41.§. (2)bek/ 

(3) Ha jogszabályi változás miatt az adó alapja vagy mértéke az adóévre módosul, az 
előleg összegét ennek figyelembevételével kell megállapítani./Ht. 41.§. (3) bek./ 

                                                 
1 a 19/2012. (XI.27.) KT. sz. rendelettel megállapított szöveg. Hatályos: 2013. január 1. napjától 



 

 

(4) Nem köteles adóelőleget fizetni az előtársaság, továbbá az adóköteles tevékenységet 
jogelőd nélkül kezdő vállalkozó, az adókötelezettség keletkezésének adóévében. Nem 
alkalmazható ez a rendelkezés a már működő, de az önkormányzat illetékességi 
területén első ízben adóköteles tevékenységet kezdő vállalkozó esetében./Ht. 41.§. (4) 
bek./ 

(5) Az adóhatóság a fizetendő adóelőleg mértékét az éves adóbevallás, illetve a várható 
adó bejelentése alapján fizetési meghagyásban közli. /Ht. 41.§. (5) bek./ 

 
Értelmező rendelkezések 

8.§. 
 

A helyi adó rendelet alkalmazása során a fogalmak meghatározására a Htv. 52.§. értelmező 
rendelkezéseit kell alkalmazni. 
 

Hatálybalépés 
9.§. 

 
E rendelet 2004. március 1. napján lép hatályba. E rendelet 5.§. (2) bekezdés a.) pontjának 
rendelkezéseit 2004. január 1. napjától alkalmazni kell. 
A rendelet hatályba lépésével egyidejűleg hatályát veszti Fülöp Község Önkormányzat 
Képviselőtestületének 10/1999. (XI. 30.) KT. sz. rendelete, a7/2000. (VII. 31./ KT. sz. 
rendelete valamint a 14/2002 (XII. 13.) KT. sz. rendelete 
 
 
Fülöp, 2004.  február 13.  
 
 
/:Bugyáné Szász Erzsébet:/                                                   /:Kissné Terdik Erzsébet:/ 
    polgármester                                                                                    jegyző 
 
 


