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GYÖNGYÖSTARJÁN KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK  

14/2004. (V. 1.)  
RENDELETE 

A HELYI IPARŰZÉSI ADÓRÓL 
(EGYSÉGES SZERKEZETBEN) 

 
 
A helyi adókról szóló 1990. évi C. törvény (a továbbiakban: Ht.) 1. §-ának (1)  bekezdésében 
és a 6. §-ában foglalt felhatalmazása, valamint az 1990. évi LXV. törvény 16. § (1) bekezdése 
alapján Gyöngyöstarján Önkormányzatának Képviselő-testülete a következő rendeletet alkotja 
 
 

A rendelet hatálya 
 

1. §     
A rendelet hatálya kiterjed Gyöngyöstarján község közigazgatási területére. 

 
Adókötelezettség, az adó alanya 

 
2. § 

 
(1) Adóköteles az önkormányzat illetékességi területén állandó vagy ideiglenes jelleggel 
végzett vállalkozási tevékenység (továbbiakban: iparűzési tevékenység). 
 
(2) Az adó alanya a vállalkozó (Ht. 35. §). 
 
 

3. § 
 
(1) Adóköteles iparűzési tevékenység: a vállalkozó e minőségben végzett nyereség, illetőleg  
 jövedelemszerzésre irányuló tevékenysége (Ht. 36. §). 
 

(2) 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. 
 

(3) 2 Ideiglenes jellegű az iparűzési tevékenység, ha az önkormányzat illetékességi területén 
az ott székhellyel, telephellyel nem rendelkező vállalkozó 

a) 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 időtartama a 180 napot meghaladja, vagy előreláthatóan meghaladja, 
akkor a helyi adókról szóló 1990. évi C. törvény 37. § (3) bekezdése alapján kell 
az adót számítani és megfizetni, 

b) bármely – az a) és b) pontban nem sorolható – tevékenység, ha annak folytatásából 
közvetlenül bevételre tesz szert, feltéve ha egyetlen önkormányzat illetékességi 
területén sem rendelkezik székhellyel, telephellyel. (Ht. 37. §). 

 
Az adókötelezettség keletkezése és megszűnése 

 
4. § 
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(1) Az adókötelezettség az iparűzési tevékenység megkezdésének napjával keletkezik és a 
tevékenység megszüntetésének napjával szűnik meg. 

 

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

 

Az adó alapja 
5. § 

 
(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. 

 
(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 Ht. mellékletében 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 (Ht. 39. §). 

 
 

5/A. § 
 

(1) Az 5.§ (1) bekezdésétől eltérően 
a) a személyi jövedelemadóról szóló törvény szerint, az adóévben átalányadózó  

magánszemély (egyéni vállalkozó, mezőgazdasági kistermelő) vállalkozó, 
b) 2 a 8. § 5. pont a)-d) pontja  szerinti más  vállalkozó, feltéve, hogy nettó 

árbevétele az adóévet megelőző adóévben  - 12 hónapnál rövidebb adóévet 
megelőző adóév esetén napi arányosítással számítva időarányosan nem haladta 
meg a 8 millió 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 foglaltak szerint – 
figyelemmel a (4) és (5) bekezdésre – is megállapíthatja. 

(2) Az (1) bekezdés a) pontja szerinti vállalkozó az adó alapja személyi jövedelemadóról 
szóló törvény szerinti átalányadózó alapjának 20%-kal növelt összege, azzal, hogy az 
adó alapja nem lehet több, mint a személyi jövedelemadóról szóló törvény szerinti – e 
tevékenységtől származó – bevételének 80%-a 

(3) Az (1) bekezdés b) pontja szerinti vállalkozó esetében az adó alapja a nettó 
árbevételének 80%-a. 

(4) 2 Ha az adóévben a személyi jövedelemadóról szóló törvény szerinti átalányadózásra 
való jogosultság nem munkaviszony létesítése miatt szűnik meg, vagy az (1) bekezdés 
b) pontjában említett magánszemély vállalkozó adóévben 8 millió forintot meghaladó 
nettó árbevételt ért el, akkor az adó alapját – az adóévre – az 5. § (1) bekezdése szerint 
kell megállapítani. Ha az (1) bekezdés a) pontjában említett magánszemély vállalkozó 
a személyi jövedelemadóról szóló törvény szerinti átalányadózásra való jogosultságát 
munkaviszony létesítése miatt úgy veszíti el, hogy az adóévben elért árbevétele a 8 
millió forintot nem haladja meg, az iparűzési adójának alapján a (3) bekezdés 
alkalmazásával is megállapíthatja. 

(5) Az adó alapjának (2)vagy (3) bekezdése szerinti megállapítása adóévre választható, az 
erről szóló bejelentést az adóévet megelőző adóévről szóló bevallással egyidejűleg, a 
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tevékenységét év közben kezdő vállalkozó az adókötelezettség keletkezését követő 15 
napon belül kell megtenni az adóhatósághoz.    

 
 

5/B. § 
 
(1) Az egyszerűsített vállalkozói adó hatálya alá tartozó vállalkozó az adó alapján az 5. § 

(1) bekezdésében vagy az 5/A. §-ban foglalt előírásoktól eltérően – az egyszerűsített 
vállalkozói adó 50%-ában is megállapíthatja. 

(2) Az adó alapjának az (1) bekezdés megállapítása adóévre választható, az erről szóló 
bejelentést a 5/A. § (5) bekezdés szerint kell megtenni. 

(3) Ha a vállalkozó az egyszerűsített vállalkozói adóról szóló törvény hatálya alól kikerül, 
akkor az adó alapját az egyszerűsített vállalkozói adóról szóló törvény szerinti adóévre 
az (1) bekezdés szerinti, a naptári év hátralévő részére az 5. § (1) bekezdés vagy az 
5/A. § előírásai szerint kell megállapítani, utóbbi esetében feltéve, hogy az  5/A. §-ban 
foglalt feltételek egyébként fennállnak. 

(4) Ha a vállalkozó az egyszerűsített vállalkozói adóról szóló törvény hatálya alól kikerül, 
akkor  

a) köteles azt 15 napon belül bejelenteni az önkormányzat adóhatóságának, ezzel 
egyidejűleg a naptári év hátralévő részére bejelentést tenni a várható adó 
összegéről. A bejelentett várható adó összege alapján az adóhatóság 
megállapítja az adóelőleg összegét. 

b) Az egyszerűsített vállalkozói adóról szóló törvényszerinti adóévről szóló 
bevallást, az egyszerűsített vállalkozói adóról szóló törvényben meghatározott 
időpontig köteles benyújtani, s ezzel egyidejűleg az adóévre már megfizetett 
előleg és a tényleges fizetendő adó összegének különbözetét megfizeti, illetve 
igényelheti vissza.    

 
Az adó mértéke 

 
6. § 

 
(1) Állandó jelleggel végzett iparűzési tevékenység esetén az adó évi mértéke az adóalap 2 %-

a.  
 
(2) Ideiglenes jelleggel végzett iparűzési tevékenység esetében az adóátalány naptári 

naponként 300,-Ft. 
 

Az adóelőleg megállapítása és az adó megfizetése 
7. § 

 
(1) A vállalkozó - a (4) bekezdésben foglaltak kivételével - 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 az adóévre számított összege, 
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c) az adóköteles tevékenységet 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. 

 
(3) Ha jogszabályi változás miatt az adó alapja vagy mértéke az adóévre módosul, az előleg 

összegét ennek figyelembevételével kell megállapítani. 
 
(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. 

 
(5) Az adóhatóság a fizetendő adóelőleg mértékét az éves adóbevallás, illetve a várható adó 

bejelentése alapján fizetési meghagyásban közli  
 
(6) Az adóévben az adóévre vonatkozó fizetési meghagyás jogerőre emelkedéséig a (2) 

bekezdés a)-b) pontjában említett vállalkozó az adóelőlegét az előző fizetési meghagyás 
alapján fizeti. 

 

Értelmező rendelkezések 
8. § 

 
E rendelet alkalmazásában: 
 
(1) Önkormányzat illetékességi területe: az önkormányzat közigazgatási határa által 

behatárolt – bel- és külterületet magában foglaló – térség, amelyre az önkormányzat 
hatásköre kiterjed (Ht. 52. § 1. pont), 

 

(2)  Nettó érbevétel: 
a) A számviteli törvényben meghatározott értékesítés nettó árbevétele (egyszeres 

könyvvitelt vezető vállalkozó esetében: a pénzügyileg rendezett nettó árbevétel és a 
nem pénzben kiegyenlített értékesítés nettó árbevételének együttes összege), növelve a 
befektetett pénzügyi eszközök után kapott (járó) kamatok, valamint az egyéb kapott 
(járó) kamatok és kamatjellegű bevételek üzleti évben kimutatott összegével, 
csökkentve a jövedéki adó, fogyasztási adó fizetésére kötelezett vállalkozó esetében 
az adóhatósággal elszámolt – az egyéb szolgáltatások értékeként, illetve az egyéb 
ráfordítások között kimutatott – jövedéki adó, fogyasztási adó összegével a b)-j) 
alpontokban foglalt eltérésekkel (Ht. 52. § 22. pont a) alpont), 

b) A magánszemélyek jövedelemadójáról szóló törvény hatálya alá tartozó vállalkozók 
esetében a tevékenységükkel (termékeladás, szolgáltatás) összefüggésben kapott 
általános forgalmi adó nélküli készpénz, jóváírás, természetben kapott juttatás vagy 
bármilyen vagyoni érték, növelve az árkiegészítéssel és csökkentve a fogyasztási 
adóval (Ht. 52. § 22 . pont i) alpont) 

 

(3) 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. 

 

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

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

feltéve, hogy a folyamatosan vagy megszakításokkal végzett tevékenység időtartama 
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adóévben belül 30napot 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) pontban nem sorolható – tevékenység, ha annak folytatásából 
közvetlenül bevételre tesz szert, feltéve ha egyetlen önkormányzat illetékességi 
területén sem rendelkezik székhellyel, telephellyel. (Ht. 37. §). 

 

(5) Vállalkozó: a gazdasági tevékenységet saját nevében és kockázatára haszonszerzés 
céljából, üzletszerűen végző 

a) személyi jövedelemadóról szóló törvényben meghatározott egyéni vállalkozó, 
b) a személyi jövedelemadóról szóló törvényben meghatározott mezőgazdasági 

őstermelő, feltéve, hogy őstermelői tevékenységéből származó bevétele az adóévben 
a 600.000,-Ft-ot meghaladja, 

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

Záró rendelkezések 
 

9. § 
 

(1) Ez a rendelet 2004. május 1. napján lép hatályba. 
(2) A rendelet kihirdetéséről a jegyző gondoskodik. 
(3) E rendelet hatálybalépésével egyidejűleg hatályát veszti a Gyöngyöstarján község 

Önkormányzatának 19/2003.(XII.23.) számú rendelete.  
(4) Az e rendeletben nem szereplő szabályokat a helyi adókról szóló 1990. évi C. törvény, 

illetve az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény állapítja meg. 
 
Gyöngyöstarján, 2004. május 5. 
 

Szamosvölgyi Péter sk. Papp Zoltán sk. 
polgármester jegyző 

 
 
Záradék: 
 
1.) A 14/2004. (V. 1.) rendelet 2004. május 1-jén lép hatályba. 
2.) A 16/2010. (XII. 10.) rendelet kihirdetve 2010. december 10-én, hatályba lép 2011. január 

1-jén. 
 
Gyöngyöstarján, 2010. december 10. 
 

 

 

   Dr. Jakab Csaba 
helyettes jegyző 


