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Szőc község Önkormányzata Képviselő-testületének 
12/2009. (XII.22.) önkormányzati rendelete 

a helyi iparűzési adóról 
 

Hatályos: 2014. január 1. 
 
Szőc Község Önkormányzata Képviselő-testülete a helyi adókról szóló 1990. évi C. 
törvény bekezdésében foglalt felhatalmazás alapján, illetékességi területén 
határozatlan időtartamra helyi iparűzési adót vezet be. Az adó bevezetésének célja 
az önkormányzat gazdálkodási feltételeinek biztosítása érdekében bevételeinek 
növelése. 
 

1. A rendelet hatálya 
 
1. § E rendeletet Szőc község közigazgatási területén kell alkalmazni. 
 

2. Az adó alanya, adókötelezettség 
2. §  

(1) Az adó alanya a vállalkozó. 
(2) Adóköteles az önkormányzat illetékességi területén állandó, vagy ideiglenes 

jelleggel végzett vállalkozási tevékenység (továbbiakban: iparűzési 
tevékenység). 

(3) Adóköteles iparűzési tevékenység: a vállalkozó e minőségben végzett 
nyereség, illetve jövedelemszerzésre irányuló tevékenysége. 

 
3. Az állandó és ideiglenes jelleggel végzett iparűzési tevékenység 

3. § 
(1) 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. 

(2) 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. 

 
4. Az adókötelezettség keletkezése és megszűnése 

4. §  
(1) Az adókötelezettség az iparűzési tevékenység megkezdésének napjával 

keletkezik és a tevékenység megszüntetésének napjával szűnik meg. 
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(2) Az önkormányzat illetékességi területén ideiglenes (alkalmi) jelleggel végzett 
iparűzési tevékenység esetén a tevékenység végzésének időtartama az 
irányadó az adókötelezettség időbeli terjedelmére. 

(3) A vállalkozó (adózó) adóköteles tevékenységének megkezdését, annak 
kezdetétől számított 15 napon belül, bejelenti az adóhatóságnak. 

 
(4) Az iparűzési tevékenységet ideiglenes, alkalmi jelleggel folytató adózó 

adóköteles tevékenységének megkezdésekor köteles ezt az önkormányzati 
adóhatóságnál bejelenteni. 

 
5. Az adó bevallása 

5. §  
(1) Az iparűzési adóról az adóévet követő év május 31. napjáig kell bevallást 

tenni. A naptári évtől eltérő üzleti évet választó adózó adóbevallását az adóév 
utolsó napját követő 150. napig nyújtja be. Az ideiglenes jelleggel végzett 
iparűzési tevékenység után fizetendő iparűzési adóról – a megfizetés 
határidejével egyezően – a tevékenység befejezésének napján kell bevallást 
tenni. 

(2) Ha a helyi adót nem az adózó állapítja meg, az adókötelezettség keletkezését 
(változását) követő 15 napon belül kell adóbevallást tennie. 

(3) Nem kell újabb adóbevallást tenni a (2) bekezdésben foglalt esetben 
mindaddig, ameddig a helyi adót (adókötelezettséget) érintő változás nem 
következett be. 

 
6. Az adó alapja 

6. § 
(1) Állandó jelleggel végzett iparűzési tevékenység esetén az adó alapja a nettó 

árbevétel, csökkentve az eladott áruk beszerzési értékével, a közvetített a 
szolgáltatások értékével, az anyagköltséggel. Mentes az adóalapnak az a 
része, amely a külföldön létesített telephelyen végzett tevékenységből 
származik. 

(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 3. számú 
mellékletben meghatározottak szerint megosztania. 

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

 
7. Az adó mértéke 

7. § 
(1) Az adó évi mértéke az állandó jelleggel végzett iparűzési tevékenység estén 

az adóalap 2 %-a. 
(2) Ideiglenes jelleggel végzett iparűzési tevékenység esetén az adó mértéke:  

a) 3. § (2) bekezdésének a) pontja szerinti tevékenység – végzés után naptári 
naponként 1000 forint, 

b) A 3. § (2) bekezdésének b) és c) pontja szerinti tevékenység –végzés után 
naptári naponként 5000 forint. 

(3) A székhely, illetőleg a telephely szerinti önkormányzathoz az adóévre 
fizetendő adóból, legfeljebb azonban annak összegéig terjedően – a (4) 
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bekezdésben meghatározott módon – levonható az ideiglenes jellegű 
tevékenység után az adóévben megfizetett adó. 

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

 
8. Az adóelőleg megállapítása és az adó megfizetése 

 
8. § A vállalkozó adóelőleget köteles fizetni. 
 

9. Az adóelőleg összege 
9. § 

(1) a) Ha az adóévet megelőző adóév időtartama 12 hónapnál nem rövidebb, 
akkor az előlegfizetési időszakra fizetendő adóelőleg első részének összege 
az adóévet megelőző adóév adójának és az adóév harmadik hónapjának 15. 
napjára már bevallott, bejelentett adóelőleg-részlet pozitív különbözete, az 
előlegfizetési időszakra fizetendő adóelőleg második részletének az összege 
az adóévet megelőző adóév adójának fele.  
b) Ha az adóévet megelőző adóév 12 hónapnál rövidebb, akkor az 
előlegfizetési időszakra a fizetendő adóelőleg első részletének az összege az 
adóévet 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 időszakra fizetendő adóelőleg második 
részletének összege az adóévet megelőző adóév adójából az adóévet 
megelőző adóév naptári napjai alapján 12 hónapos időszakra számított 
összeg fele. 
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. 

(2) Ha jogszabályi változás miatt az adó alapja vagy mértéke az adóévre 
módosul, továbbá ha a vállalkozó az adóévet megelőző évben az önkormányzat 
rendelete alapján adómentességet vagy adókedvezményt vett igénybe, de az 
adóévben az adómentesség vagy az adókedvezmény nem vagy nem teljes 
mértékben illeti meg, akkor az előleg összegét az adóalap, az adómérték, illetőleg 
a mentesség, kedvezmény megszűnése, a kedvezmény mértékének változása 
figyelembevételével kell megállapítani. 
(3) Nem kell adóelőleget bejelenteni, bevallani: 

a) az elő társaságnak, 
b) az adóköteles tevékenységet jogelőd nélkül kezdő vállalkozónak az 

adókötelezettség keletkezésének adóévében, 
c) az adóalanyként megszűnő vállalkozónak, továbbá 
d) arra az előlegfizetési időpontra, amelyre a vállalkozó már vallott be 

adóelőleget. 
(4) Az adóhatóság a fizetendő adóelőleg mértékét az éves bevallás, illetve a várható 
adó bejelentése alapján fizetési meghagyásban közli. 
 



 4

10. Az adó megfizetése 
 
10. § Az adót az e törvényben vagy más törvényben meghatározott 
esedékességekor az köteles megfizetni, akit arra jogszabály kötelez. A levont adót, 
adóelőleget annak kell megfizetnie, aki azt levonta. A beszedett adót az 
adóbeszedésre kötelezett fizeti meg. 
 

11. Adómentesség, adókedvezmény 
 
11. § Adómentes a rendelet hatálya alá tartozó adóalanyok közül a társadalmi 
szervezet, az egyház, az alapítvány, a közszolgáló szervezet, a köztestület, az 
önkéntes kölcsönös biztosító pénztár, a magánnyugdíjpénztár, a költségvetési szerv 
és a költségvetési szervnek nem minősülő nevelési-oktatási intézmény abban az 
adóévben, amelyet megelőző adóévben folytatott vállalkozási tevékenységből 
származó jövedelme (nyeresége) után társasági adófizetési kötelezettsége, illetve – 
költségvetési szerv esetében – eredménye után a központi költségvetésbe befizetési 
kötelezettsége nem keletkezett. A feltételek meglétéről az adóalany írásban köteles 
nyilatkozni az adóhatóságnak. 
 

12. Záró rendelkezések 
 
12. § (1) Ez a rendelet 2010. január 1. napján lép hatályba. 
(2) Hatályát veszti a helyi iparűzési adóról szóló 22/2004. (XII.1.) önkormányzati 
rendelet. 
 
 
 
 
 Németh Balázs  Lovasi Erika 
 polgármester  jegyző 
 
 
 
A módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt rendelet kihirdetve: 
2013. november 29. 
 
 
 
 
  Lovasi Erika 
  jegyző 
 
 


