
Lovászi  Község Önkormányzati Képviselő-testületének 
15/2009. (XII. 31.) számú önkormányzati rendelete 

a helyi iparűzési adóról  
 

 
Lovászi Községi Önkormányzat Képviselőtestülete a helyi önkormányzatokról szóló 
1990. évi LXV. törvény 16.§. (1) bekezdésében, valamint a helyi adókról szóló többször 
módosított 1990.évi C .törvény 5 - 6 §-ában foglalt felhatalmazás alapján, illetékességi 
területén megalkotja a helyi iparűzési adóról  az alábbi rendeletet. 
 

Adókötelezettség 
 

1.§ 
 

Adóköteles az önkormányzat illetékességi területén állandó, vagy ideiglenes jelleggel 
végzett vállalkozási tevékenység (továbbiakban: iparűzési tevékenység). 
 

Az adóalanya 
 

2.§ 
 

(1) Az adó alanya: a vállalkozó 
 
(2) Adóköteles iparűzési tevékenység: a vállalkozó e minőségben végzett nyereség-, 

illetőleg jövedelemszerzésre irányuló tevékenysége. 
 

Állandó vagy ideiglenes jelleggel végzett iparűzési tevékenység 
 

3.§ 
 

(1) A vállalkozó állandó jellegű iparűzési tevékenységet végez az önkormányzat 
illetékességi területén, ha ott székhellyel, telephellyel rendelkezik, függetlenül attól, 
hogy tevékenységét részben, vagy egészében székhelyén (telephelyén) kívül 
folytatja. 

 
(2) Ideiglenes jellegű az iparűzési tevékenység, ha az önkormányzat illetékességi 

területén az ott székhellyel, telephellyel nem rendelkező vállalkozó  
 

a) piaci és vásározó kiskereskedelmet folytat, 
b) építőipari tevékenységet folytat, illetőleg természeti erőforrást tár fel vagy kutat, 

feltéve, hogy 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. 

c) Bármely – az előző bekezdésekben nem sorolható- tevékenysége, ha annak 
folytatásából közvetlenül bevételre tesz szert feltéve, ha egyetlen önkormányzat 
illetékességi területén sem rendelkezik székhellyel, telephellyel. 



 2  

 
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 esetén, a tevékenység végzésének időtartama az irányadó az 
adókötelezettség időbeni terjedelmére.  

 
Az adó alapja 

 
5. § 

 
(1)  Állandó jelleggel végzett iparűzési tevékenység esetén az adóalapja a nettó 

árbevétel, csökkentve az eladott árúk beszerzési értékével, a közvetített 
szolgáltatások értékével, az anyagköltséggel, továbbá az alapkutatás, alkalmazott 
kutatás, kísérleti fejlesztés adóévben elszámolt közvetlen költségével.  
Mentes az adóalapnak az a része, amely a külföldön létesített telephelyen végzett 
tevékenységből származik.  
 

(2) Ha a vállalkozó több önkormányzat illetékességi területén végez állandó jellegű 
iparűzési tevékenységet, akkor az adó alapját – a tevékenység sajátosságaira 
leginkább jellemzően- a vállalkozónak Htv. kell a mellékletekben meghatározottak 
szerint megosztania. 

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

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

 
(4) A rendelet 5.§ (1) bekezdésétől eltérően a személyi jövedelemadó törvény szerint, 

az adóévben átalányadózó magánszemély (egyéni vállalkozó, mezőgazdasági 
őstermelő) vállalkozó és a Htv 52. § 26. Pont a)-d) pontja szerinti más vállalkozó az 
adó alapját a Htv. 39/A §-ban meghatározatott feltételek és szabályok szerint is, míg 
az egyszerűsített vállalkozó adó hatálya alá tartozó vállalkozó az adóalapját a Htv. 
39/B §-ban meghatározott feltételek és szabályok szerint is megállapíthatja. 

  
 

Az adó mértéke 
 

6.§ 
 

(1) Állandó jelleggel végzett iparűzési tevékenység esetén az adó évi mértéke: az  
      adóalap 2 %-a. 
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(2) Ideiglenes jelleggel végzett iparűzési tevékenység esetén az adómértéke: 
a) a 3. § (2) bekezdés a) pontja szerinti piaci vásározó kiskereskedelmi tevékenység 

végzés után naponként 1000 forint,  
b) a 3. § (2) bekezdés  b) és c) pontja szerinti tevékenység végzés után naptári 

naponként 5000 forint. 
 
 

Az adóelőleg megállapítása és az adó megfizetése 
 

7. § 
 

(1) A vállalkozó - a (4) bekezdésben foglaltak kivételével - a helyi iparűzési adóban az  
      előlegfizetési időszakra - az egyes esedékességi időpontokra eső összeg  
      feltüntetésével önkormányzatonként – adóelőleget köteles a (3) bekezdésben foglalt  
      esetekben a bejelentkezéssel egyidejűleg az adóhatóság által rendszeresített  
      nyomtatványon bejelenteni, illetve minden más esetben a bevallás-benyújtással  
      egyidejűleg bevallani. A benyújtott – adóelőleget tartalmazó - bejelentkezési  
      nyomtatvány végrehajtható okiratnak minősül. 
 
(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 az előlegfizetési 
időszak az adókötelezettség, átalakulás, adóbevezetés kezdő napjától az azt követő 
adóév első félévének utolsó napjáig terjedő időtartam. 

 
(4) Nem kell adóelőleget bejelenteni, bevallani: 
 
      a) az előtársaságnak, 
      b) az adóköteles tevékenységet jogelőd nélkül kezdő vállalkozónak az   
          adókötelezettség keletkezésének adóévében, 
      c) az adóalanyként megszűnő vállalkozónak, továbbá 

c) arra az előlegfizetési időpontra, amelyre a vállalkozó már vallott be adóelőleget. 
 

(5) A (2) bekezdés szerinti esetben az adóelőleg-részletek összege: 
 

a) ha az adóévet megelőző adóév időtartama 12 hónapnál nem rövidebb, akkor az 
előlegfizetési időszakra fizetendő adóelőleg első részletének összege az adóévet 
megelőző adóév adójának és az adóév harmadik hónapjának 15. napjára már 
bevallott, bejelentett adóelőleg-részlet pozitív különbözete, az előlegfizetési 
időszakra fizetendő adóelőleg második részletének az összege az adóévet 
megelőző adóév adójának fele, 

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

 
(6) A (3) bekezdés szerinti esetekben az adóelőleg-részletek összege a vállalkozó által 

az adókötelezettsége keletkezésének adóévére várható adó figyelembevételével az 
előlegfizetési időszakra időarányosan megállapított - az ezen időszak alatt esedékes 
egyes adóelőleg-fizetési időpontokra egyenlő arányban megosztott - bejelentett 
összeg. 

 
Átmeneti rendelkezés 

 
8. § 

 
(1) Az állami adóhatóság 2010 január 1-jétől a helyi iparűzési adóval összefüggő 

hatásköröket a 2010. január 1-jétől kezdődő adóéveket érintően gyakorolja. 
 
(2) A 2010. január 1-jét megelőző adóéveket érintő adókötelezettségeket az 

önkormányzati adóhatósághoz teljesítik, illetve az ezzel kapcsolatos adóztatási 
feladatokat az önkormányzati adóhatóság látja el. 

 
(3) A vállalkozónak a helyi iparűzési adóra 2010. évben kezdődő adóév harmadik 

hónapjának 15 napjáig esedékes előlegrészletet az önkormányzati adóhatóság által 
korábban kiadott fizetési meghagyás alapján az önkormányzati adóhatóság által 
megjelölt számlára kell befizetni. 

 
Záró rendelkezések 

 
9. § 

 
(1) Jelen rendelet kihirdetése napján lép hatályba, de rendelkezéseit 2010. január 1-től 

kell alkalmazni. Jelen rendelet hatálybalépésével egyidejűleg hatályát veszti 
Lovászi község önkormányzata a helyi iparűzési adóról szóló 14/1997.(XII.17.) 
számú rendelete. 

 
(2) A rendelet kihirdetéséről a körjegyző gondoskodik. 
 
 

  Léránt Ferenc     dr Hercz Judit 
                   polgármester                             körjegyző 

 
Kihirdetve: 2009. december 31 
            dr Hercz Judit 
                  körjegyző 


