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PAPKESZI KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 
 

4/2003.(III.28.) RENDELETE 
A HELYI IPARŰZÉSI ADÓRÓL 

 
 

Papkeszi Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a többszörösen módosított 1990. évi C. törvény 1. 
§ (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján a helyi feladatok megoldása, a település gazdálkodási 
feltételeinek javítása érdekében a következő rendeletet alkotja: 
 

1. § 
 

A rendelet hatálya kiterjed Papkeszi Községi Önkormányzat illetékességi területére. 
 

Adókötelezettség, az adó alanya 
2. § 

 
(1) Adóköteles az önkormányzat illetékességi területén állandó vagy ideiglenes jelleggel végzett 

vállalkozási tevékenység (a továbbiakban: iparűzési tevékenység). 
 
(2) Az adó alanya a vállalkozó. 
 

3. § 
 

Adóköteles iparűzési tevékenység: a vállalkozó e minőségben végzett nyereség illetőleg 
jövedelemszerzésre irányuló tevékenysége. 
 

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 
- piaci és vásározói kiskereskedelmet folytat, 
- építőipari, valamint a nyomvonalas létesítményen végzett kivitelezési és 

fenntartási munkát, továbbá ezekkel kapcsolatban szerelési, szervezési, 
lebonyolító, szaktanácsadói, felügyeleti tevékenységet végez, feltéve, hogy a 
folyamatosan, vagy megszakításokkal végzett tevékenység időtartama adóéven 
beül legalább 1 hónap, de 3 hónapot nem halad meg. Ha a tevékenység 
időtartama a 3 hónapot meghaladja, akkor a tevékenység végzésének helye 
telephelynek minősül. 

 
Az adókötelezettség keletkezése és megszűnése 

5. § 
 
(1) Az adókötelezettség az iparűzési tevékenység megkezdésének napjával keletkezik és a 

tevékenység megszűnésének napjával szűnik meg. 
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(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 

6. § 
 

(1) Állandó jelleggel végzett iparűzési tevékenység esetén az adó alapja az értékesített termék, 
illetőleg végzett szolgáltatás nettó árbevétele, csökkentve az eladott áruk beszerzési értékével 
és az alvállalkozói teljesítések értékével, valamint 
a./ 1998. évben az anyagköltség 33%-ával, 
b./ 1999. évben az anyagköltség 66%-ával, 
c./ 2000. évtől az anyagköltséggel. 

 
(2) A vállalkozó köteles olyan analitikus nyilvántartás vezetésére, amelyből az adóalap 

megállapítható. 
 
(3) Ha a vállalkozó iparűzési tevékenységét több önkormányzat illetékességi területén végzi, és 

az adó alapja az egyes illetékességi területen elkülönítetten nem áll rendelkezésre, akkor azt – 
a tevékenység sajátosságaira leginkább jellemzően – a vállalkozónak kell megosztani az 1990. 
évi C. törvény mellékletében meghatározottak szerint. 

 
(4) Ideiglenes jelleggel végzett iparűzési tevékenység esetében az adót a tevékenység végzésének 

naptári napjai alapján kell megállapítani. Minden megkezdett nap egy napnak számít. 
 
(5) Az iparűzési adó mértéke 2002. évben az adóalap 2 %-a. 
 
(6) Az ideiglenes jelleggel végzett iparűzési tevékenység esetén a napi adóátalány 1.000,-Ft. 
 

Adómentesség, adókedvezmény 
7. § 

 
(1) Adómentes az adóalanyok közül a társadalmi szervezet, az egyház, az alapítvány, a 

közszolgáltató szervezet, a köztestület, a közhasznú társaság, az önkéntes kölcsönös biztosító 
pénztár, a magánnyugdíjpénztár és a költségvetési szerv abban az évben, amelyet megelőző 
naptári évben folytatott vállalkozási tevékenységéből származó jövedelme (nyeresége) után 
társasági adófizetési kötelezettsége, illetve – költségvetési szerv esetében – eredménye után a 
központi költségvetésbe befizetési kötelezettsége nem keletkezett. E feltétel meglétéről az 
adóalany írásban köteles nyilatkozni az adóhatóságnak. 

 
(2) Adóalap-csökkentő kedvezményben részesül az adó alanya az általa foglalkoztatott 

szakmunkástanuló és megváltozott (Orvosszakértői Intézet igazolása szerint legalább 50%-
ban csökkent) munkaképességű alkalmazottak után. 

 
(3) A kedvezmény mértéke adóévenként időarányosan szakmunkástanulónál és megváltozott 

munkaképességűeknél 500.000,-Ft/fő. 
 
(4) Papkeszi község közigazgatási területén telephelyet létesítő vállalkozó a vállalkozás 

megkezdését követő 2 évben 50%, a 3. évben 25% helyi iparűzési adó kedvezményben 
részesül. 
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Adóbevallás 
8. § 

 
(1) Az adóalanynak adóját az adóévet követő május 31. napjáig kell bevallania (önadózás) vagy 

adókötelezettsége keletkezéséről (változásáról) az azt követő 15 napon belül adóbevallást kell 
tennie az adóhatósághoz. 

 
(2) Az adózónak 30 napon belül adóbevallást kell tennie, ha: 
 a./ felszámolását (végelszámolását) rendelték el, az eljárás közzétételének napjával. 
 b./ átalakul: az átalakulás napjával. 
 c./ felszámolás nélkül megszűnik, vagy az adóköteles tevékenységét megszűnteti, a 

 megszűnés napjával. 
 

Az adóelőleg megállapítása és az adó megfizetése 

9. § 
 

(1) A vállalkozó – a (4) bekezdésben foglaltak kivételével – iparűzési adóelőleget köteles fizetni. 
 
(2) Az adóelőleg összege: 
 a./ az adóévet megelőző teljes évben változatlan szervezeti formában működő 

 vállalkozóknál – ideértve az idényjellegű tevékenységet is – a megelőző év adójának 
 megfelelő összeg. 

 b./ az adóévet megelőző év egy részében működő vállalkozónál a megelőző év adójának 
 a működés naptári napjai alapján egész évre számított összege. 

 c./ a tevékenységet az adóév közben kezdő vállalkozónál az adóévre bejelentett várható 
 adó összege. 

 
(3) Ha jogszabályi változás miatt az adó alapja vagy mértéke az adóévre módosul, az előleg 

összegét ennek figyelembevételével kell megállapítani. 
 
(4) Azt az adóalanyt, aki tevékenységét az év második felében kezdi meg, abban az évben 

adóelőleg fizetési kötelezettség nem terheli. 
 
 Nem köteles adóelőleget fizetni az az adóalany sem, aki adófizetési kötelezettségét napi 

átalányban fizeti. 
 
(5) Az adóhatóság a fizetendő adóelőleg mértékét az éves adóbevallás, illetve a várható adó 

bejelentése alapján fizetési meghagyásban közli. 
 
(6) Az adóalany az adóelőleget félévenként az adóév március 16., illetve szeptember 15. napjáig 

köteles megfizetni. 
 
(7) Az adóalany az év folyamán befizetett adóelőleg és az éves tényleges kötelezettség 

különbözetét az éves adóbevallás benyújtásával egyidejűleg fizeti meg, illetve igényelheti 
vissza. Ugyanígy számol el akkor is, ha megszűnése miatt évközben adóbevallást köteles adni. 

 
(8) Az ideiglenes (alkalmi) jelleggel végzett iparűzési tevékenység utáni adót naponta kell 

megfizetni. 
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(9)1 
 
(10) Az önkormányzati adóhatóság méltányossági ügyben hozott határozata ellen a Képviselő-

testülethez fellebbezéssel lehet fordulni. 
 

Záró rendelkezések 

10. § 
 

(1) Ez a rendelet a kihirdetés napján lép hatályba, de rendelkezéseit 2003. január 1. napjától kell 
alkalmazni. 

 
(2) E rendelet 7. § (4) bekezdése 2007. december 31. napján hatályát veszti. 
 
(3) E rendelet hatálybalépésével egyidejűleg Papkeszi Községi Önkormányzat 15/1999.(XI.26.) Ör. 

számú és a 17/2001.(XI.30.) Ör. számú rendelete hatályát veszti. 
 
(4)2 
  
(5)3 
 

11. §4 
 
(1) A rendelet nem tartozik a belső piaci szolgáltatásokról szóló, az Európai Parlament és 
Tanács 2006/123/EK irányelvének hatálya alá. 
 
 
Papkeszi, 2003. március 21. 
 
 
 
Horváth Gyula         Fodor Krisztina 
 polgármester                 jegyző 

 

                                                           
1 hatályát veszti 14/2005 (IX.30.) rendelettel hatályos 2005. október 3.  
2 hatályát veszti 14/2005. (IX.30.) rendelettel hatályos 2005. október 3. 
3 hatályát veszti 14/2005. (IX.30.) rendelettel hatályos 2005. október 3.  
4 módosította 16/2009. (X.1.) hatályos 2009. október 1. 


