
Kisgyőr Község Önkormányzat Képviselő-testületének 
 

 13/2001. (XI.20.), 9/2004. (IV.20.), 21/2004. (XII. 07.) 
 7/2005. (IV.05.) és 16/2007. (XI.27.) rendeletével módosított 

5/1999. (VI.29.) számú rendelet  
a helyi iparűzési adóról 

( a módosításokkal egységes szerkezetbe foglalva) 
 
 

Bevezető rész 
 

Kisgyőr Község Önkormányzat Képviselő-testülete a helyi adókról szóló 
többszörösen módosított és kiegészített 1990. évi C. törvény (továbbiakban: 
Htv.) 1.§. (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján 1999. július 1-jei 
hatállyal határozatlan időre bevezeti a helyi iparűzési adót. 
 
Az adózással összefüggő feladatok végrehajtására, a törvénnyel összhangban,  
valamint a törvényben nem szabályozott, vagy attól – a helyi sajátosságokra is 
figyelemmel – eltérő jogok és kötelezettségek szabályozására a következő 
rendeletet alkotja. 
 
 

Általános rendelkezések 
 

1.§ 
 

(1) A rendelet hatálya Kisgyőr község közigazgatási területére terjed ki. 
 
 

Különös rendelkezések 
 

2.§ 
 

Az adókötelezettség, az adó alanya 
 

(1) Az adókötelezettség 
       
Adóköteles az önkormányzat illetékességi területén állandó vagy ideiglenes 
jelleggel végzett vállalkozási tevékenység. (A továbbiakban: iparűzési 
tevékenység) 
 
 
 



a./ Állandó jelleggel végzett iparűzési tevékenység: 
 

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. 
 

b./ Ideiglenes jelleggel végzett iparűzési tevékenység: 
 

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

 ba/ piaci és vásározó kiskereskedelmet folytat, 
 bb/ * 4  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.  

    bc/  * 4  bármely az előző pontokba nem sorolható tevékenysége, ha annak 
folytatásából közvetlenül bevételre tesz szert, feltéve ha egyetlen önkormányzat 
illetékességi területén sem rendelkezik székhellyel, telephellyel. 
 
 

(2) Adóköteles iparűzési tevékenység: 
 

A vállalkozó e minőségében végzett nyereség-, illetőleg 
jövedelemszerzésre irányuló tevékenysége. 
 

(3) Az adókötelezettséget nem befolyásolja az, hogy az adóalany az 
adóköteles tevékenységet a székhelyén, vagy a telephelyén (részlegében) 
vagy azon kívül végzi. 

 
(4) * 4  Az adó alanya az, akit a Htv. 52. §. 26. pontja vállalkozónak minősít. 
 
 
 

3.§ 
 
 

Adókötelezettség keletkezése és megszűnése 
 

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

 



 
 

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

 
 

4.§ 
 

Az adó alapja 
 
 

A Htv. 39.§-val megegyező. 
 

5.§ 
 
 

Az adó mértéke 
 
 

(1) * 5 Az adó évi mértéke: állandó iparűzési tevékenység esetén: az 
adóalap 2  %-a.  

(2) * 4 Ideiglenes (alkalmi) iparűzési tevékenység esetén a napi átalány összege a 
rendelet 2. §. (1) bek. ba/  pontja esetében 500,- Ft, a bb/ és bc/ pontja esetében: 
5000,- Ft. 

 
 

6.§ 
 

Adómentesség 
 

  * 4  Hatályon kívül helyezve. 
 
 

7. § 
 

Adómérséklés, részletfizetés 
 
 

 * 3 Hatályon kívül helyezve. 
 
 

 



 
8.§ 

 
Az adóelőleg megállapítása és az adó megfizetése 

 
 

Az adófizetést – ideértve az előleget és a napi átalányt is – önadózással az 
Önkormányzat adóhatóság adóbeszedési számlájára kell teljesíteni. 
 
 

9.§ 
 

Egyéb eljárási kérdések 
 
 

(1) Az adózó az adókötelezettséget, annak keletkezésétől számított 15 napon 
belül az adóhatóságnak bejelenti (bejelentkezés). A bejelentést az e célra 
szolgáló „BEJELENTÉS” nyomtatványon, írásban kell megtenni. Az 
adózó, aki ideiglenes, alkalmi jelleggel folytatja iparűzési tevékenységét, 
tevékenységének megkezdésekor köteles azt az önkormányzati 
adóhatóságnál bejelenteni. 

(2) Az adózó az önadózással megállapított adóról „ADÓBEVALLÁS” 
nyomtatványon tesz eleget bevallási kötelezettségének. 

 
 

10.§ 
 

Záró rendelkezések 
 

(1) Az e rendelettel nem szabályozott kérdésekben 
- a helyi adókról szóló többször módosított 1990. évi C. törvény, 
- az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény rendelkezései az 

irányadók. 
(2) Ez a rendelet 1999. július 1. napján lép hatályba. 

 
Kisgyőr, 2007. november 27. 
  
 
      Czeglédi Dezső      Lőrincz Sándorné 
       polgármester        jegyző 

 
 
 



    * 1 Módosítva Kisgyőr Község Önkormányzat Képviselő-testülete 13/2001. 
(XI.20) rendeletével. 
A rendelet 2002. január 1-jén lépett hatályba. 
 

 * 2 Módosítva Kisgyőr Község Önkormányzat Képviselő-testülete 9/2004. 
(IV.20.) rendeletével. 
A rendelet a kihirdetés napján lépett hatályba. 
 

 * 3 Módosítva Kisgyőr Község Önkormányzat Képviselő-testülete 21/2004. 
(XII.07.) rendeletével. 

       A rendelet a kihirdetés napján lépett hatályba. 

 
 

* 4  Módosítva Kisgyőr Község Önkormányzat Képviselő-testülete 7/2005. 
(IV.05.) rendeletével. 

       A rendelet a kihirdetés napján lépett hatályba. 

 
 
    * 5 Módosítva Kisgyőr Község Önkormányzat Képviselő-testülete 16/2007. 

(XI.27) rendeletével. 
A rendelet 2008. január 1-jén lépett hatályba. 
 

 
 


