
Körösladány Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 
___/2014.(XII.3.) sz. 

rendelete 
a 

az iparűzési adóról. 
 
 

Körösladány Város Önkormányzat Képviselő-testülete (a helyi adókról szóló 1990. évi C. 
törvény 1. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, Magyarország helyi 
önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 13. pontjában 
meghatározott feladatkörében eljárva, a következőket rendeli el: 
 
 

1. Adókötelezettség 
 

1.§ Adóköteles az önkormányzat illetékességi területén állandó vagy ideiglenes jelleggel 
végzett vállalkozási tevékenység (a továbbiakban iparűzési tevékenység). 
 
2.§ Adóköteles iparűzési tevékenység: a vállalkozó e minőségben végzett nyereség, illetőleg 
jövedelemszerzésre irányuló tevékenysége. 
 
 

2. Az adó alanya 
 

3.§ Az adó alanya a vállalkozó.  
 
 

3. Az állandó és ideiglenes jelleggel végzett iparűzési tevékenység 
 
4.§. (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) 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. 
 

b) bármely – az a.) pontba nem sorolható – tevékenysége, ha annak folytatásából 
közvetlenül bevételre tesz szert, feltéve ha egyetlen önkormányzat illetékességi 
területén sem rendelkezik székhellyel, telephellyel. 

 
 
 



 
 

4. Adómentes 
 

5.§. Adómentes a társadalmi szervezet, az egyház, az alapítvány, a közszolgáltató 
szervezet, a köztestület, a közhasznú társaság, az önkéntes kölcsönös biztosító pénztár, a 
magánnyugdíj pénztár, a költségvetési szerv, és a költségvetési szervnek nem minősülő 
nevelési – oktatási intézmény abban az adóévben, amelyet megelőző adóévben folytatott 
vállalkozási tevékenységéből 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. 

 
 

5. Az adó alapja 
 
6.§ (1) Állandó jelleggel végzett iparűzési tevékenység esetén az adó alapja az értékesített 
termék, illetőleg végzett szolgáltatás nettó árbevétele, az 1990. évi C. tv. szabályai szerint 
sávosan csökkentve az eladott áruk beszerzési értékével és a közvetített szolgáltatásokkal; 
az alvállalkozói teljesítések összegével; az alapkutatás, alkalmazott kutatás és kísérleti 
fejlesztés adóévben elszámolt közvetlen költségével; 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 az 1990. évi C. tv. mellékletében meghatározottak 
szerint megosztani. 

 
(3) Ideiglenes jelleggel végzett iparűzési tevékenység esetében az adót a tevékenység  
végzésének naptári napjai alapján kell megállapítani. Minden megkezdett nap 1 napnak 

számít. 
 

(4) Az átalányadózó magánszemély az adó alapját az 1990. évi C. tv. 39/A.§ alapján, az 
egyszerűsített vállalkozói adót, a kisadózó vállalkozások tételes adóját választó 
adóalanyok az 1990.évi C. tv. 39/B.§-a alapján is megállapíthatják. 

 
 

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

esetén az adóalap 1,8 %-a. 
  
(2) Ideiglenes jelleggel végzett iparűzési tevékenység esetén minden megkezdett naptári 
nap után a 4.§ (2) bek. a.) és b.) pontja esetén 5.000.- Ft/nap. 

 
(3) A székhely illetőleg a telephely szerinti önkormányzathoz az adóévre fizetendő 
adóból, legfeljebb azonban annak összegéig terjedően – (4) bekezdésben meghatározott 
módon – levonható az ideiglenes jellegű tevékenység után az adóévben megfizetett adó, 
valamint ráfordításként, költségként az adóévben elszámolt e-útdíj 7,5%-a. 

 



(4) Az ideiglenes tevékenység után megfizetett adó és az e-útdíj 7,5%-a a székhely, illetve 
telephely(ek) szerinti önkormányzathoz fizetendő adóból a vállalkozás szintjén képződő 
teljes törvényi adóalap és az egyes székhely, illetve telephelyek szerinti 
önkormányzatokhoz kimutatott települési adóalapok arányában vonhatók le. 

 
 

7. Adóelőleg 
 

8.§ (1) A vállalkozó iparűzési adóra adóelőleget köteles fizetni. 
 
(2) Az előlegfizetési időszak - a (3) bekezdésben foglaltak kivételével - a bevallás-
benyújtás esedékességét követő második naptári hónap első napjával kezdődő 12 
hónapos időszak. 
 

(3) Az adóköteles tevékenységét az önkormányzat illetékességi területén az adóév közben 
kezdő, valamint az átalakulással létrejött vállalkozó esetén, továbbá ha az 
önkormányzat az adót első alkalommal vagy év közben vezeti be, az előlegfizetési 
időszak az adókötelezettség, átalakulás, adóbevezetés kezdő napjától az azt követő 
adóév első félévének utolsó napjáig terjedő időtartam. 

 
(4) Az adóelőleg összege: 

 
a.) az adóévet megelőző teljes évben változatlan szervezeti formában működő 

vállalkozónál az előlegfizetési időszakra fizetendő adóelőleg első részletének 
összege az adóévet megelőző adóév adójának és az adóév harmadik 
hónapjának 15. napjára már bevallott adóelőleg-részlet pozitív különbözete, az 
előlegfizetési időszakra fizetendő adóelőleg második részletének összege az 
adóévet megelőző adóév adójának a fele 

 
b.) ha az adóévet megelőző adóév 12 hónapnál rövidebb, akkor az előlegfizetési 

időszakra 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.) A tevékenységét az adóév közben kezdő vállalkozónál, vagy ha az 

önkormányzat az adót első alkalommal vagy év közben vezeti be, az adóévre 
bejelentett várható adó összege. 

 
(5) Ha a jogszabályi változás miatt az adó alapja vagy mértéke az adóévre módosul, az 
adóelőleg összegét ennek figyelembevételével kell megállapítani.  

 
(6) A vállalkozónak az adóköteles tevékenysége megkezdéséről számított 15 napon belül 
az adóévre várható adójáról bejelentést kell tennie az adóhatósághoz. 

 
 
 



8. Az iparűzési adó megfizetése és bevallása 
 
9.§ (1) A vállalkozó adóelőlegét az adóévben félévi részletekben: 

 
a) március 15. napjáig, illetve 
b) szeptember 15. napjáig fizeti meg. 

 
(2) A társasági adóelőlegnek az adóévi várható fizetendő adó összegére történő 

kiegészítésére kötelezett vállalkozónak a helyi iparűzési adóelőleget a várható éves 
fizetendő adó összegére az adóév december 20. napjáig kell kiegészíteni. 

 
(3) Az ideiglenes jelleggel végzett tevékenység utáni iparűzési adót legkésőbb a 

tevékenység befejezése napján kell megfizetni. 
 
(4) A vállalkozónak a megfizetett adóelőleg és az adóévre megállapított tényleges adó 

különbözetét a tárgyévet követően május 31-ig benyújtandó bevallásban kell 
elszámolni (az előző évi nettó árbevétele alapján) és a különbözetet megfizetni vagy 
visszaigényelni. 

 
(5) Az adózó az adóelőleget és az éves tényleges kötelezettség különbözetét 100 Ft-ra 

kerekítve fizeti meg, illetve igényelheti vissza. 
 

 
9. Adó mérséklése, elengedése 

 
10.§ (1) A Jegyző, mint adóhatóság a magánszemély kérelme alapján az őt terhelő 

adótartozást – valamint a bírság- vagy pótléktartozást mérsékelheti vagy elengedheti, 
ha azok megfizetése az adózó és a vele együtt élő közeli hozzátartozók megélhetését 
súlyosan veszélyezteti. 

 
(2) A Jegyző, mint adóhatóság az (1) bekezdésben foglaltakon túl más személy adóját 

nem engedheti el, és nem mérsékelheti. 
 
(3) Az adóhatóság a pótlék- és bírságtartozást kivételes méltányosságból mérsékelheti 

(elengedheti) különösen akkor, ha annak megfizetése a vállalkozási tevékenységet 
folytató magánszemély, jogi személy vagy egyéb szervezet gazdálkodási 
tevékenységét ellehetetlenítené. Az adóhatóság a mérséklést az tartozás legalább 50 
%-os részének megfizetéséhez kötheti. 

 
 

10. Záró rendelkezések 
 

11.§ (1) Az e rendeletben nem szabályozott kérdésekben a helyi adóról szóló 1990. évi 
C. tv., valamint az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. tv. rendelkezéseit kell 
alkalmazni. 

 
(2) Ez a rendelet 2015. január 1. napján lép hatályba, egyidejűleg hatályát veszti a 

12/2008.(V.28.) számú rendelet és az azt módosító 17/2011.(XII.14.) és a 
10/2013.(XI.28.) számú önkormányzati rendelet. 

 



12.§ A rendelet értelmező rendelkezéseire vonatkozóan a helyi adóról szóló 1990. évi C.    
tv. 52.§-ának rendelkezéseit kell alkalmazni. 

 
 
 

Körösladány, 2014. december 3. 
 
 
 

Kardos Károly Ilyés Lajos 
polgármester sk. jegyző sk. 

 
 
 
 

11. Záradék 
 
 
 

A rendelet kihirdetve! 
 

Körösladány, 2014. december 4. 
 
 
 
 Ilyés Lajos 
 jegyző 
 
 


