
Pálosvörösmart Önkormányzat Képviselő-testületének 

13/2006. (XII.15.) önkormányzat rendelete 

a helyi iparűzési adóról 

egységes szerkezetben 

 

Pálosvörösmart Önkormányzat Képviselő-testülete a helyi adókról szóló 1990. évi C. tv. 1. §. 

(1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján – az Alkotmány 44/A. §. (1) bekezdés d.) 

pontjában, a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. tv. 10. §. (1) bekezdés d.) 

pontjában meghatározott feladatkörében eljárva az adóztatással kapcsolatos feltételeket az 

alábbiak szerint állapítja meg: 

Adókötelezettség 

1. § 

(1) Adóköteles az önkormányzat illetékességi területén vállalkozó által végzett állandó vagy 

ideiglenes jellegű vállalkozási tevékenység. 

(2)  Az adó alanya a vállalkozó. 

(3) Állandó jelleggel végzett iparűzési tevékenység esetén az adó alapja a nettó árbevétel, 

csökkentve az eladott áruk beszerzési értékével, a közvetített szolgáltatások értékével, az 

alvállalkozói teljesítések értékével, az anyagköltséggel, továbbá az alapkutatás, alkalmazott 

kutatás, kísérleti fejlesztés adóévben elszámolt közvetlen költségével. 

(4)  Ha a vállalkozó több önkormányzat illetékességi területén vagy külföldön végez állandó 

jellegű iparűzési tevékenységet, akkor az adó alapját - a tevékenység sajátosságaira 

leginkább jellemzően - a vállalkozónak kell a mellékletben meghatározottak szerint 

megosztania. 

 (5)   Ideiglenes jelleggel végzett iparűzési tevékenység esetében az adót a tevékenység 

végzésének naptári napjai alapján kell megállapítani. Minden megkezdett nap egy napnak 

számít. 

(6) Az adó alapja: 

   a) Állandó jelleggel végzett iparűzési tevékenység esetén az adó alapja a nettó árbevétel, 

csökkentve az eladott áruk beszerzési értékével, a közvetített szolgáltatások értékével, az 

alvállalkozói teljesítések értékével, az anyagköltséggel, továbbá az alapkutatás, alkalmazott 

kutatás, kísérleti fejlesztés adóévben elszámolt közvetlen költségével. 

 b) Ha a vállalkozó több önkormányzat illetékességi területén vagy külföldön végez állandó 

jellegű iparűzési tevékenységet, akkor az adó alapját - a tevékenység sajátosságaira 

leginkább jellemzően - a vállalkozónak kell a mellékletben meghatározottak szerint 

megosztania. 

(7) Ha jogszabályi változás miatt az adó alapja vagy mértéke az adóévre módosul, továbbá ha 

a vállalkozó az adóévet megelőző évben e törvény vagy az önkormányzat rendelete alapján 

adómentességet vagy adókedvezményt vett igénybe, de az adóévben az adómentesség vagy az 

adókedvezmény nem vagy nem teljes mértékben illeti meg, akkor az előleg összegét az 

adóalap, az adómérték, a kedvezmény mértékének változása, illetőleg a mentesség, 

kedvezmény megszűnése figyelembevételével kell bevallani 

 

 

Az adó mértéke 

2. § 

(1) Az állandó jelleggel végzett iparűzési tevékenység esetén az adó évi mértéke: az adóalap 

2 %-a. 
(2) Az ideiglenes jelleggel végzett iparűzési tevékenység esetén az adóátalány:  

a) hatályon kívül helyezve a 2/2011.(III.29.) önkormányzati rendelettel 

b) a Htv. 37. § (2) bekezdésének b) pontja szerinti tevékenység-végzés után naptári naponként 

5.000,- Ft. 

 

Módosította: 16/2011.(XII.28.) önkormányzati rendelet  

 

 



 

Értelmező rendelkezések 

3. § 

(1) Az e rendeletben nem szabályozott kérdésekben a helyi adókról szóló 1990. évi C törvény 

(Htv.) rendelkezései az irányadóak. 

(2) Az adóigazgatási eljárásban a a Htv. és az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. tv. (Art.) 

rendelkezései az irányadóak.  

 

 

Hatályba léptető és átmeneti rendelkezések 

4. § 

(1) Ez a rendelet 2007. január 1. napján lép hatályba, kihirdetéséről a jegyző gondoskodik az 

SZMSZ-ben szabályozottak szerint. 

(2) A rendelet hatályba lépésének napján hatályát veszti az iparűzési adóról szóló 4/2006 

(XI.16.) rendelet. 

 

Pálosvörösmart, 2006. november 10.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     

 

 

               Dobróka  László                  Szántai Ferencné   

                   polgármester                                                 h. jegyző 

 

ZÁRADÉK: 

 

2/2011.(III.29.) önkormányzati rendelettel módosított rendelet egységes szerkezetbe foglalva! 

 

Pálosvörösmart, 2011. április 11. 

 

 

dr. Bekecs Andrea 

   helyettes jegyző 

 

ZÁRADÉK: 

 

A 16/2011.(XII.28.) önkormányzati rendelettel módosított rendelet egységes szerkezetbe 

foglaltan kihirdetve. 

 

Pálosvörösmart, 2011. december 28. 

 

                                                                                                      dr. Bekecs Andrea 

                                                                                                      címzetes főjegyző 

                                                                                                      helyettesítő jegyző 

 


