
Füzesgyarmat Város Önkormányzat Képviselő-testületének  
8/1991. (VI.19.)önkormányzati  rendelete 

a helyi iparűzési adóról1  
 

(A módosításokkal egységes szerkezetben) 
 
 

Füzesgyarmat Város Önkormányzat Képviselő-testülete a helyi adókról szóló 1990. évi C. 
törvény 1. § (1) bekezdésében és az 5. § c) pontjában kapott felhatalmazás alapján, a helyi 
önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 82.§ (1) bekezdésében meghatározott 
feladatkörében eljárva, a helyi iparűzési adóról az alábbi rendeletet alkotja: 
 
 

A rendelet célja: 
az 1990. évi C. törvény elõírásainak megfelelõen biztosítani a helyi önkormányzat 

gazdálkodásához szükséges pénzeszközöket. 
 

Adókötelezettség, az adó alanya 
 

1.§ 
 

1./ Adóköteles az önkormányzat illetékességi területén végzett gazdasági tevékenység (a 
továbbiakban: iparûzési tevékenység). 
2./ Adóköteles iparûzési tevékenység: a vállalkozó e minõségében végzett, nyereség-, illetõleg 
jövedelemszerzésre irányuló tevékenysége. 
3./ A rendelet alkalmazásában  adóalany: valamennyi vállalkozási nyereségadó hatálya alá 
tartozó gazdálkodó, továbbá mindazok a vállalkozók, akik személyi jövedelemadót fizetnek. 

 
Mentességek, kedvezmények10 

 
2.§ 

1./ Hatályon kívül 12. 
2./ Hatályon kívül 12. 
3./ A fizetendő adóból 30 % kedvezményben részesül az a vállalkozó, akinek a vállalkozási 

szintű adóalapja a 2,5 millió forintot nem haladja meg. 
 

Adókötelezettség keletkezése és megszűnése 
 

3.§ 
 
1./ Az adókötelezettség az iparûzési tevékenység megkezdésének napjával keletkezik és a 
tevékenység  megszűntetésének napjával szûnik meg. 
2./ Az önkormányzat illetékességi területén ideiglenesen (alkalmi) jelleggel végzett iparûzési 

tevékenység esetén a tevékenység  végzésének idõtartama az irányadó az adókötelezettség 
idõbeni terjedelmére. 

3./ Hatályon kívül 12. 
Az adó alapja 2 

 
4.§ 

 
Hatályon kívül, az adó alapjának meghatározásánál  a törvényt kell alkalmazni. 7 
 

Az adó mértéke 
 



 2 

5.§ 
1./ Az adó évi mértéke az adóalap 2 százaléka. 

 
2./  Ideiglenes (alkalmi) jelleggel végzett iparűzési tevékenység esetén a napi adóátalány: 
         a.)Hatályát veszti 12 

  
b.)építőipari tevékenységet folytató, természeti erőforrást feltáró vagy kutató 
tevékenységet                 végző vállalkozó - feltéve, hogy a folyamatosan vagy 
megszakításokkal végzett tevékenység időtartama adóéven belül a 30 napot 
meghaladja, de nem éri el a 181 napot -esetén 5.000 Ft,  
c.)bármely - az a) és b) pontba nem sorolható - tevékenységet végző, ha a 
tevékenység folytatásából közvetlenül bevételre tesz szert, feltéve ha egyetlen 
önkormányzat illetékességi területén sem rendelkezik székhellyel, telephellyel 5.000 
Ft. 11 

 
Az adó megállapítása és megfizetése  2 

 
6.§ 

 
1./ A vállalkozó adóelõleget köteles fizetni. 
2./ Az adóelõleg összege:  
     a./ az adóévet megelõzõ teljes évben változatlan szervezeti formában mûködõ 
vállalkozónál - ideértve az idényjellegû tevékenységet is - a megelõzõ év adójának megfelelõ 
összeg, 
     b./ az adóévet megelõzõ év  egy részében mûködõ  vállalkozónál a megelõzõ év adójának a 

mûködés naptári napjai alapján egész évre számított összege, 
     c./ hatályon kívül 11  

3./ Ha jogszabályi változás miatt az adó alapja vagy mértéke az adóévre módosul, az 
adóelõleg összegét ennek figyelembevételével kell megállapítani. 
4./ A már működő, de az önkormányzat illetékességi területén első ízben adóköteles 
vállalkozónak az adóköteles tevékenysége megkezdésétől számított 15 napon belül az adóévre 
várható adójáról bejelentést kell tennie az adóhatósághoz. 11  

5./ Az adóhatóság a fizetendõ adóelõleg mértékét az éves adóbevallás, illetve a várható adó 
bejelentése  alapján fizetési meghagyásban közli. 
6./ Az adóévben az adóévre vonatkozó fizetési meghagyás jogerõre emelkedéséig a (2) 
bekezdés a./ - b./ pontjában említett vállalkozó az adóelõlegét az elõzõ fizetési meghagyás 
alapján fizeti. 

 
A változás bejelentése 

 
7. § 

Az adózónak az adókötelezettséget érintő változásról a változás bekövetkezésétől számított 15 
napon belül tájékoztatni kell a polgármesteri hivatal jegyzőjét. 11 

 
Adó megállapítás 

 
8. § 

 
1./ Az adót a vállalkozók önadózással állapítják meg. 

 
 

Az adó bevallása 
 

9.§ 
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A vállalkozónak az adóévet követő év május 31-ig kell bevallást tenni. A naptári évtől eltérő 
üzleti évet választó adózónak adóbevallását az adóév utolsó napját követő 150. napig kell 
benyújtania. 11 

Az adó megfizetése 
 

10.§ 
 
1./ Az adót az köteles megfizetni, aki az iparûzési tevékenységet folytatja. 
2./ A vállalkozó magánszemély a polgármesteri hivatalnál beszerezhetõ befizetési lap 
felhasználásával, a jogi személy és egyéb szervezet átutalással az önkormányzat  
adóbeszedési számlájára fizeti  adóját. 
3./ Az adóelõleget félévi egyenlõ részletekben az adóév március 15. napjáig, illetve 
szeptember 15. napjáig kell megfizetni. 
4./ Az adózó az adóév folyamán befizetett adóelõleg és az éves tényleges kötelezettség 
különbözetét az éves adóbevallás benyújtásával egyidejûleg fizeti meg, illetve igényli vissza. 
5./ Az év közben  kezdõ nem magánszemély vállalkozó az adóelõleg I. félévre esõ részét az 
 adóelõlegszámítás alapjául vett idõszakot követõ 15 napon belül köteles teljesíteni. 
6./ Az ideiglenes (alkalmi) jelleggel végzett tevékenység utáni iparűzési adót legkésőbb a 
tevékenység befejezése napján kell megfizetni. 11 

7./ Az adózók nyilvántartásáról, az adó elszámolásáról a jegyzõ gondoskodik. 
8./ Az  adóalany köteles az adó megállapításához  szükséges adatokat szolgáltatni az adott év 
január 1. napján fennálló állapotnak megfelelõen. 

 
Záró rendelkezések 

 
11.§ 

 
1./  E rendelet alkalmazása során és minden adóval kapcsolatos eljárásban a helyi adóról és az 
adózás rendjérõl szóló törvényben foglaltak az irányadók. 
 
2./  Ez a rendelet 1991. július 1. napjával, az  1-sel jelölt módosítás 1992. január 1. napjával, a   
2-sel jelölt módosítás 1993. január 1. napjával, a   3-sal jelölt 1996.január 1. napjával, a 4-sel 
jelölt  módosítás 1998. január 1. napjával, az 5-sel jelölt módosítás 1999. január 1. napjával, 
a 6-sal jelölt      módosítás 2000. január 1. napjával , a 7-sel jelölt módosítás 2001. január 1. 
napjával, a 8-sal jelölt módosítás 2001. június 1. napjával a 9-sel jelölt módosítás 2002. január 
1. napjával, a 10-sel jelölt módosítás 2003. január 1. napjával, a 11-sel jelölt módosítás 2004. 
január 1. napjával, a 12-sel jelölt módosítás 2008. január 1. napjával lép hatályba. 
 
3./ 5 E rendelet a belső piaci szolgáltatásokról szóló az Európai Parlament és a Tanács 
2006/123/EK irányelvvel nem ellentétes, azzal összhangban van. 

  
Értelmezõ rendelkezések 

 
12.§ 

 
Az értelmező rendelkezésekre a törvényt kell alkalmazni. 
 
 
5 Kiegészítette a 24/2009. (X. 29.)Kt. számú rendelet. 
 


