
 

Úri Község Önkormányzatának Képviselő-testületének 
a helyi iparűzési adóról szóló 15/2000.(XII.01.) a 7/2004.(V.10.) számú és a 

10/2007. (XII. 03.) számú rendelettel módosított 
 6/1999.(IV. 30.) sz. rendelete egységes szerkezetbe n. 

  
 

A helyi adókról szóló 1990. évi C. törvény felhatalmazása alapján az önkormányzat 
képviselő-testülete illetékességi területén helyi adót vezet be a község fejlődésének 
biztosítása érdekében. 

Adókötelezettség 
 

 1. §. 
 

(1) Adóköteles az önkormányzat illetékességi területén állandó vagy ideiglenes jelleggel 
végzett vállalkozói tevékenység (továbbiakban: iparűzési tevékenység) 
(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 
tevékenységét a székhelyén, vagy a telephelyén (részlegében) vagy azon kívül folytatja. 
(4) Ideiglenes jellegű az iparűzési tevékenység, ha az önkormányzat illetékességi 

területén az ott székhellyel vagy telephellyel nem rendelkező vállalkozó 
a.) piaci és vásározó kiskereskedelmet folytat 
b.) építőipari, valamint nyomvonalas létesítményen végzett kivitelezési és fenntartási 
munkát,továbbá ezekkel kapcsolatban szerelési, szervezési, lebonyolító 
szaktanácsadó, felügyeleti tevékenységet végez, illetőleg természeti erőforrást tár fel 
vagy kutat, feltéve, hogy a folyamatosan vagy megszakításokkal végzett tevékenység 
időtartama adóéven belül legalább 1 hónap, de 3 hónapot nem haladja meg. Ha a 
tevékenység időtartama a 3 hónapot meghaladja, akkor a tevékenység végzésének 
helye telephelynek minősül. 

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

Az adó alanya 
 

2. §. 
(1) a.) a magánszemély 

b.) a jogi személy, a jogi személyiség nélküli gazdasági társaság 
c.) a magánszemély jogi személyiséggel nem rendelkező személyi egyesülete aki 
(amely) az 1. §-ban foglalt vállalkozási tevékenységet végzi. 

(2) Az 1. bekezdésben meghatározottak szerint adóalany a külföldi magánszemély és 
szervezet is feltéve, hogy az adómentességet nemzetközi szerződés vagy 
viszonosság nem biztosítja. Viszonosság kérdésében a PM állásfoglalása az 
irányadó. 

 
 



 
Adómentességek, kedvezmények 

 
 

3. §. 
 
 

(1) Mentes az adó alól: 
 a) az 1990. évi C. tv. 3. §. (2) bekezdése szerint 
 - az önkormányzat és intézményei, valamint 
 - a költségvetési szerv, társadalmi szervezet, az egyházak és alapítványok 
 b.) x1 hatályon kívül 
 c.) x2 hatályon kívül 
(2) Az adóhatóság vezetöje az adóalany kérelmére rendkívüli esetben (természeti 

csapás folytán bekövetkezett és a biztosításból meg nem térülö kár esetén), 
mérsékelheti vagy elengedheti a még meg nem fizetett adót. 

(3) Az adórövidítésböl származó (adóhiány) adó méltányosságból nem mérsékelhetö, 
illetve nem engedhetö el. 
(4) Mentesül az adó megfizetése alól a magánszemély: 
 a.) saját maga megtermelt mezögazdasági termékeit (zöldség, gyümölcs stb.) 
kistételben értékesíti, az östermelöi határérték összegének erejéig. 
(5) x3 hatályon kívül  
 
 

Adókötelezettség keletkezése és megsz űnése 
 

4. §. 
 
 
(1) Az adókötelezettség a vállalkozói tevékenység megkezdésének napjával keletkezik 
és a tevékenység megszüntetésének napjától szűnik meg. 
(2) Az önkormányzat illetékességi területén ideiglenesen (alkalmi) jelleggel végzett 

vállalkozói tevékenység esetén a tevékenység végzésének idötartama az irányadó, 
az adókötelezettség végzésének idöbeni terjedelmére. 

 
 
 
 
 
x1 hatályon kívül helyezte a 10/2007. (XII. 03.) számú önkormányzati. rendelet. 
x2 hatályon kívül helyezte a 10/2007. (XII. 03.) számú önkormányzati. rendelet. 
x3 hatályon kívül helyezte a 10/2007. (XII. 03.) számú önkormányzati. rendelet. 
 
 
 
 



Az adó alapja 
 

5. §. 
 
(1) Az állandó jelleggel végzett iparűzési tevékenység esetén az adóalapja az 

értékesített termék, illetőleg végzett szolgáltatás nettó árbevétele, csökkentve az 
eladott áruk beszerzési értékével és az alvállalkozói teljesítések értékével, valamint 
az anyagköltség 66 %-ával. 

(2) Ha a vállalkozó az ipan1zési tevékenységét több önkormányzat illetékességi terül 
etén végzi és az adóalapja az egyes illetékességi területeken elkülönítetten nem áll 
rendelkezésre, akkor azt - a tevékenység sajátosságaira leginkább jellemzoen - a 
vállalkozónak kell megosztani az 1990. évi C. tv. mellékletében meghatározottak 
szerint. 

(3) A 4. §. (2) bekezdésben meghatározott esetben az adót az önkormányzat napi  
     átalányban állapítja meg. 
 

Az adó mértéke 
 

6. §. 
 
(1) x4 Az adó mértéke az adóalap 1,7 %-a. 
(2) 5. §. (3) bekezdése esetén a napi átalány mértéke: 
 a.) 5 főig foglalkoztatott esetén 1.000. - Ft/nap 
 b.) 5-20 főig terjedő foglalkoztatott estén 1.500.- Ft/nap 
 c.) 20 fő feletti foglalkoztatás esetén 3.000.- Ft/nap 

Foglalkoztatott az, aki a vállalkozói cél megvalósításában bármilyen jogcímen az 
önkormányzat illetékességi terül etén részt vesz 

 
Adóelöleg megállapítása és az adó megfizetése 

 
7. §. 

 
(1) A vállalkozó az iparűzési adó fizetési kötelezettségének teljesítése érdekében - a 
napi átalányt fizetők kivételével - adóelőleget köteles fizetni. 
(2) Az adóelőleg alapja az adóévet közvetlenül megelőző év nettó árbevétele. 
(3) Az adóévet megelőző év egyrészében működő vállalkozónál a meglévő év adójának 
a működés naptári napjai alapján egész évre számított összeg az adóalap. 
(4) Ha jogszabályi változás miatt az adóalapja vagy mértéke az adóévre módosul, az 
elöleg összegét ennek figyelembevételével kell megállapítani. 
(5) A vállalkozónak az adóköteles tevékenysége megkezdésétől számított, illetöleg az 

önkormányzat adót bevezető rendeletének hatályba lépését követő 15 napon belül az 
adóévre várható adójáról bejelentést kell tenni az adóhatósághoz. 

(6) Az adóhatóság a fizet endo adóeloleg mértékét az éves adóbevallás, illetve a 
várható adó bejelentése alapján fizetési meghagyásban közli. 
 
X4 módosította a 10/2007.(XII.03.) számú rendelet  



 
8. §. 

 
(1) Az iparűzési adó bevonására, az adóelőleg és az adó megfizetésének 
esedékességére az adózás rendjéről szóló törvény rendelkezései az irányadók.  
(2) Az 1999. évi adóelöleg kamatmentes fizetési határideje: 1999. szeptember 15. és az 
 adó megfizetése 1999. december 15. napja. 
(3) Az önkormányzati adóhatóság készpénzfizetést nem fogadhat el. 
 

9. §. 
 
(1) Adóügyekben I. fokú adóhatóság az önkormányzat jegyzöje. 
(2) x5 hatályon kívül  
 

Hatályba léptet ő és egyéb rendelkezések 
 

10. §. 
(1) E rendelet 1999. július1-én lép hatályba. 
(2) Kihirdetéséröl a jegyzö gondoskodik. 
(3) Az e rendeletben nem szabályozott eljárási kérdésekben a helyi adóról és az adózás 
rendjéröl szóló törvények az irányadók. 
(4) Az adóhatóság vezetöje indokolt esetben egyedi kérelem alapján részletfizetést 

engedélyezhet. A bírságot, pótlékot mérsékelheti vagy elengedheti méltánylást 
érdemlö körülmények esetén (pl. a község érdekében végzett tevékenység, 
munkahelyteremtés). 

(5) Különös méltánylást érdemlö esetben az adóalany külön kérelemre, az adóhatóság 
vezetöje környezettanulmány alapján mérséklést engedélyezhet. 
 

Úri, 1999. április 19. 

 

Árokszállási Istvánné      Csák Ágoston 
 jegyzö sk.       polgármester sk. 
         
 
Rendelet kihirdetve: 1999. IV. 30.  Árokszállási Istvánné jegyző sk. 
 
 
X5  Hatályon kívül helyezte a 7/2004. (V.10.) számú rendelet   
 
 
Egységes szerkezetbe foglalva: 2008. január 10-én. 
 
 
         Árokszállási Istvánné 
          jegyző -  
 


