
Városlőd Község Önkormányzat Képviselő-testületének 12/1999. (XII.15.) 
Ökr.sz. rendelete a helyi iparűzési adóról 

(módosításokkal egységes szerkezetben) 
 

 
1.§ Városlőd Önkormányzat Képviselő-testülete a többször módosított 1990. évi C. tv. 1. § (1) 

bekezdésének felhatalmazása alapján illetékességi területén határozatlan időre bevezeti a helyi 
iparűzési adót. 

 
Adókötelezettség, az adó alanya  

 
2.§ (1) Adóköteles az Önkormányzat illetékességi területén állandó, vagy ideiglenes jelleggel végzett 

vállalkozási tevékenység. 
(2) Az adókötelezettség nem befolyásolja, hogy az adóalany az adóköteles tevékenységet a 

székhelyén vagy a telephelyén (részlegében) vagy azon kívül végzi. 
(3) Adókötelezettség terheli Városlőd Község Önkormányzat illetékességi területén vállalkozói 

minőségben nyereség-jövedelem szerzésére irányuló tevékenységet folytató vállalkozót.  
 
3.§ Az adó alanya magánszemély, jogi személy, jogi személyiség nélküli gazdasági társaság,  
      magánszemélyek jogi személyiséggel nem rendelkező személyi egyesülése.  
 

Az adókötelezettség keletkezése és megszűnése 
 
4.§ (1) Az adókötelezettség az iparűzési tevékenység megkezdésének napjával keletkezik, és a 

tevékenység megszűnésének napjával szűnik meg.  
(2) Az önkormányzat illetékességi területén ideiglenes (alkalmi) jelleggel végzett iparűzési 

tevékenység végzésének időtartama az irányadó az adókötelezettség keletkezésére, illetve 
megszűnésére. 

 
Az adó alapja 

 
5.§ (1) Állandó jelleggel végzett iparűzési tevékenység esetén, az adó alapja a termék, illetve a végzett 

szolgáltatás nettó árbevétele csökkentve az eladott áruk beszerzési értékével és az alvállalkozói 
teljesítések értékével, valamint az anyagköltséggel. 

 
(2) Ha a vállalkozó az iparűzési tevékenységet több önkormányzat illetékességi területén végzi, akkor 

az adózónak (vállalkozónak) meg kell osztani az adó alapját az egyes telephelyek között. 
 
(3) Ideiglenes jelleggel végzett iparűzési tevékenység esetén az adót a tevékenység végzésének naptári 

napjai alapján kell megállapítani. Minden megkezdett nap egy napnak számít.  
 

Az adó mértéke 
 

6.§ (1) Állandó jelleggel végzett iparűzési tevékenység esetén az adó évi mértéke az adóalap   1,2 %-a 
2004. január 1-jétől.*(4) 

(2) Ideiglenes jelleggel végzett iparűzési tevékenység esetén 5.000,-Ft/nap*(1) 

 
Adóelőleg megállapítása és az adó megfizetése 

 
7.§ (1) A vállalkozó a helyi iparűzési adóra adóelőleget köteles fizetni.  
(2) Az adóelőleg összege: 

a.) Az adóévet megelőző teljes évben változatlan szervezeti formában működő vállalkozónál 
– ideértve az idény jellegű tevékenységet is – a megelőző év adójának megfelelő összeg. 



b.) Az adóévet megelőző év egy részében működő vállalkozóknál a megelőző év adójának a  
működés naptári napjai alapján egész évre számított összege. 

c.) A tevékenységet az adóév közben kezdő vállalkozónál, vagy ha az Önkormányzat az adót 
az első alkalommal, vagy évközben vezeti be az adóévre bejelentett várható adó összege.  

(3) Ha a jogszabályi változás miatt az adó alapja, vagy annak mértéke módosul, az előleg  összegét 
ennek figyelembe vételével kell megállapítani. 

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

(5) Az adóhatóság a fizetendő adóelőleg mértékét az éves adóbevallás, illetve a várható adó 
bejelentése alapján fizetési meghagyásban közli. 

(6) Az adóévben az adóévre vonatkozó fizetési meghagyás jogerőre emelkedéséig a (2) bekezdés a.)-
b.) pontjában említett vállalkozó az adóelőleget az előző fizetési meghagyás alapján fizeti. 

(7) Év közben a tevékenységét megszüntető vállalkozónak a megszűnést követő 30 napon   belül 
adóbevallást kell benyújtania. 

(8) Az ideiglenes (alkalmi) jelleggel végzett iparűzési tevékenység utáni adót legkésőbb a 
tevékenység befejezésének napján kötelese a vállalkozó megfizetni.  

 
Eljárási szabályok 

 
9.§ (1) Az önkormányzat a rendeletében bevezetett helyi iparűzési adó Városlőd Önkormányzat 

11748038-15428907-03540000 sz. helyi iparűzési adó beszedési számlára folyik be. 
(2)   A helyi iparűzési adó bevallást a vállalkozónak évenként az e célra rendszeresített nyomtatványon 

kell megtennie. A bevallás benyújtásának határidejét az adóévet követő május 31. 
(3)   A helyi iparűzési adó alanyai – a vállalkozók – az önadózás szabályai szerint. 
(4)   Az adóbevallás benyújtását követően az adóhatóság az adott évre vonatkozó adóelőleg összegét 

30 napon belül fizetési meghagyásban közli. 
(5)  A helyi iparűzési adó fizetésére kötelezettek adóelőleget kötelesek fizetni évenként két egyenlő 

részletben március 15-ig és szeptember 15-ig.  
(6)  Az adóelőleg és az éves adó közti különbözetet az adózó az éves adóbevallás  benyújtásával 

egyidejűleg köteles megfizetni. 
(7)  A helyi iparűzési adó alanyai az év közben fizetett adóelőlegüket december 20-ig kötelesek 

kiegészíteni az adott évben várható adójának legalább 90 %-ára.*(2) 

 

 
Záró Rendelkezések 

 
10.§ (1) E rendelet kihirdetésének napja: 1999. december 15. 
(2) E rendelet hatálybalépésével egyidejűleg hatályát veszti a helyi iparűzési adóról szóló 9/1999. 

(XI.30.) Ökr.sz rendelet.  
A rendelet hatályba lépésének napja: 2000. január 1.*(3) 

 
 
Városlőd, 1999. november 24. 
 
 
  Pintér Károlyné sk.     Fülöp Lajosné sk. 
  polgármester      körjegyző 
 
 
* (1) Módosította a 8/2001 (XII.15.) Ökr.sz.rendelet 
* (2) A korábbi 9.§-t a 8/2001 (XII.15.) Örk.sz.rendelete hatályon kívül helyezte, ezzel egyidejűleg a  

10.§ 9.§-ra változott. 
* (3) A korábbi 9.§-t a 8/2001 (XII.15.) Ökr.sz.rendelete hatályon kívül helyezte, ezzel egyidejűleg a *  

10.§ 9.§-ra változott.  
*(4) Módosította az 5/2003 (XI.22.) Ökr.sz.rendelet 


