
Németbánya Községi Önkormányzat Képviselő-testületének
a helyi iparűzési adóról szóló
14/2009.(XII.22.) rendelete

BEVEZETŐ  RENDELKEZÉSEK

Németbánya község Önkormányzatának Képviselő-testülete a “helyi adókról” szóló – többször módosított 1990. évi C. tv. 1. §.-ának  
(1) bekezdésben foglalt felhatalmazása alapján illetékességi területén bevezeti a helyi iparűzési adót. 

AZ  ADÓ  ALANYA,  ADÓKÖTELEZETTSÉGE
1. §.

/1/ A rendelet alkalmazásában adóalany a vállalkozó
a) magánszemély,
b) jogi személy, a jogi személyiség nélküli gazdasági társaság, 
c) magánszemélyek jogi személyiséggel nem rendelkező személyi egyesülése. 

/2/  Ha  a  rendelet  másként  nem  rendelkezik,  helyi  iparűzési  adót  köteles  fizetni  az  önkormányzat  illetékességi  területén:  a  
magánszemély, ha belföldön saját nevében és kockázatára haszonszerzés céljából üzletszerű vállalkozási tevékenységet végez, és  
vállalkozási igazolvánnyal rendelkezik, és az a magánszemély, akinek tevékenységét a törvény vállalkozási tevékenységnek minősíti,  
továbbá a jogi személy, egyéb szervezet (továbbiakban együtt: vállalkozó), amely üzletszerű vállalkozási (továbbiakban: iparűzési)  
tevékenységet folytat. 
/3/ Az /1/ és /2/ bekezdésben meghatározottak szerint adóalany a külföldi magánszemély és szervezet is feltéve, ha adómentességét  
nemzetközi szerződés vagy viszonosság nem biztosítja. A viszonosság kérdésében a pénzügyminiszter állásfoglalása az irányadó.
/4/  Az  adókötelezettséget  nem befolyásolja  az,  hogy az  adóalany  az  adóköteles  tevékenységét  székhelyén,  vagy  a  telephelyén 
(részlegében) vagy azon kívül végzi. 

ADÓMENTESSÉG
2. §.

Mentes az adó alól
a) a társadalmi szervezet
b) az egyház
c) az alapítvány
d) a közszolgáltató szervezet
e) a köztestület
f) a közhasznú társaság
g) az önkéntes kölcsönös biztosítópénztár
h) a magánnyugdíjpénztár
i) a költségvetési szerv
j) a költségvetési szervnek nem minősülő     nevelési-oktatási intézmény,

abban  az  évben,  amelyet  megelőző  adóévben  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 a 2. sz. mellékletben foglalt nyilatkozatot köteles kitölteni, és az önkormányzati adóhatóságnak  
megküldeni.

AZ ÁLLANDÓ ÉS IDEIGLENES JELLEGGEL VÉGZETT 
IPARŰZÉSI TEVÉKENYSÉG 

/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:

a) piaci és vásározó kiskereskedelmet folytat, 
b)  építőipari  tevékenységet  folytat,  illetőleg  természeti  erőforrást  tár  fel  vagy  kutat,  feltéve,  hogy  a  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 a./és b./pontba nem sorolható-tevékenysége, ha annak folytatásából közvetlenül bevételre tesz szert, feltéve, ha  
egyetlen önkormányzat illetékességi területén sem rendelkezik székhellyel, telephellyel.                     

 
AZ ADÓKÖTELEZETTSÉG KELETKEZÉSE ÉS MEGSZŰNÉSE

3. §.
/1/ Az adókötelezettség az iparűzési tevékenység megkezdésének napjával keletkezik, és a tevékenység megszüntetésének napjával  
szűnik meg. 
/2/  Az  önkormányzat  illetékességi  területén  ideiglenes  (alkalmi)  jelleggel  végzett  iparűzési  tevékenység  esetén  e  tevékenység  
végzésének időtartama az irányadó az adókötelezettség időbeni terjedelmére. Minden megkezdett nap egy napnak számít. 

AZ ADÓ ALAPJA 
4. §. 

/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 az anyagköltséggel.
/2/ Ha a vállalkozó több önkormányzat illetékességi területén végez állandó jellegű iparűzési tevékenységet, akkor az adó alapját - a  
tevékenység sajátosságaira leginkább jellemzően - a vállalkozónak kell az értelmező rendelkezésekben leírtak szerint megosztania.



  
ÁLLANDÓ JELLEGŰ IPARŰZÉSI TEVÉKENYSÉG ESETÉN AZ ADÓ ALAPJÁNAK EGYSZERŰSÍTETT 

MEGHATÁROZÁSA
5.§

Állandó jellegű iparűzési tevékenység esetén az adó alapjának egyszerűsített meghatározása:
a 4.§. /1/ bekezdésétől eltérően 

/1/ a.) a személyi jövedelemadóról szóló törvény szerint, az adóévben átalányadózó magánszemély/egyéni vállalkozó, mezőgazdasági  
kistermelő/vállalkozó.
b.) jogi személy, ideértve azt is ha felszámolás vagy végelszámolás alatt van, -egyéb szervezet, ideértve azt is ha felszámolás alatt  
van,  feltéve,  hogy nettó árbevétele az adóévet megelőző adóévben -12 hónapnál rövidebb adóévet megelőző adóév esetén napi  
arányosítással számítva időarányosan - nem haladta meg a 4 millió forintot,  illetve a tevékenységét kezdő vállalkozó esetén az  
adóévben – időarányosan — a 4 millió forintot várhatóan nem haladja meg, az adó alapját a /2/ -/3/ bekezdésben foglaltak szerint -  
figyelemmel az /4/ - /5/ bekezdésére is megállapíthatja.
/2/ Az /1./ bek. szerinti vállalkozó esetében az adó alapja a személyi jövedelemadóról szóló tv. szerinti átalányadó alapjának 20 %-
ával növelt összege, azzal, hogy az adó alapja nem lehet több, mint a személyi jövedelemadóról szóló tv. Szerinti-e tevékenységéből  
származó-bevételének 80 %-a.
/3/ Az /1./ bek. szerinti vállalkozó esetében az adó alapja a nettó árbevételének 80 %-a.
/4/ Ha az adóévben a személyi jövedelemadóról szóló tv. szerinti átalányadózásra való jogosultság nem munkaviszony létesítése  
miatt szűnik meg, vagy az a /2/ bek.-ben említett vállalkozó az adóévben – időarányosan - 4millió forintot meghaladó nettó árbevételt  
ért el, akkor az adó alapját –az adóév egészére az 5.§./ 1./ bek. szerint kell megállapítani. Ha a 4.§./1. / bek. Szerinti magánszemély  
vállalkozó a személyi jövedelemadóról szóló tv. szerinti átalányadózásra való jogosultságát munkaviszony létesítése miatt úgy veszíti  
el, hogy az adóévben elért árbevétele a 4 millió forintot nem haladja meg, az iparűzési adójának alapját az adóévben elért árbevétele a  
4 millió forintot nem haladja meg, az iparűzési adójának alapját az adóévben az 5.§. /4/ bekezdés alkalmazásával is megállapíthatja.
/5/ Az adó alapjának /2/, /3/ bekezdés szerinti megállapítása adóévre választható, az erről szóló bejelentést az adóévet megelőző évről  
szóló bevallással egyidejüleg, a tevékenységét kezdő vállalkozó az adókötelezettség keletkezésétől számított 15 napon belül kell  
megtenni az adóhatósághoz.
/6/  Az egyszerűsített vállalkozói adó hatálya alá tartozó vállalkozó az adó alapját- a 6.  §.  /1/ bekezdésében vagy az 5.  §.  /1-5/  
bekezdéseiben  foglalt  előírásoktól  eltérően-az  egyszerűsített  vállalkozó  adó  alapjának  50  %-ában  is  megállapíthatja.  Az  adó  
alapjának így történő megállapítása adóévre választható, az erről szóló bejelentést e paragrafus /5/ bekezdése szerint kell megtenni.
 

AZ ADÓ MÉRTÉKE 
6. §. 

/1/ Állandó jelleggel végzett iparűzési tevékenység esetén az adó mértéke a 4. §. alapján számított nettó árbevétel 2 %-a.
/2/ Ideiglenes jelleggel végzett iparűzési tevékenység esetén az adót átalányban kell megfizetni. A napi átalány összege naptári na -

ponként 1.000,- Ft.

/3/ A székhely illetőleg a telephely szerinti önkormányzathoz az adóévre fizetendő adótól legfeljebb annak összegéig terjedően - a /4/  
bekezdésben meghatározott módon – levonható az ideiglenes jellegű tevékenység után az adóévben megfizetett adó. 
/4/ Az ideiglenes tevékenység után megfizetett adó a székhely, illetve telephely (ek) szerinti önkormányzatokhoz fizetendő adóból a 
vállalkozás szintjén képződő teljes törvényi adóalapok arányában vonható le. 

7. §.

/1/ A vállalkozó az iparűzési adóra adóelőleget köteles fizetni. 
/2/ Az adóelőleg összege: 

a) Az adóévet megelőző teljes évben változatlan szervezeti formában működő vállalkozónál 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. 

/3/ Ha jogszabályi változás miatt az adó alapja vagy mértéke az adóévre módosul, az adóelőleg összegét ennek figyelembevételével  
kell megállapítani. 
/4/ A vállalkozónak az adóköteles tevékenysége megkezdésétől számított, illetőleg az önkormányzat bevezető rendeletének hatályba 
lépését követő 30 napon belül az adóévre várható adójáról bejelentést kell tennie az adóhatósághoz. 
/5/ Az adóhatóság a fizetendő adóelőleg mértékét az éves adóbevallás, illetve a várható adóbejelentés alapján fizetési meghagyásban  
közli. A fizetési meghagyás jogerőre emelkedéséig az adóalany előző évi adóját kell adóelőlegnek tekinteni. 
/6/ Azt az /1/ bekezdés szerinti adóalanyt, aki adóköteles tevékenységét az adóévben kezdi meg, abban az évben adóelőleg fizetési  
kötelezettség nem terheli. 
/7/  Az  adóévben  az  adóévre  vonatkozó  fizetési  meghagyás  jogerőre  emelkedéséig  a  /2/  bekezdés  a)  és  b)  pontjában  említett  
vállalkozó az adóelőlegét az előző fizetési meghagyás alapján fizeti. 
/8/ A vállalkozó az adott évi adóelőleg első részleteként annak az összegnek az 50 %-át fizeti meg március 15.-ig, amelyet az előző 
évi forgalmi adatok, illetve az adott évre hatályos Htv. és önkormányzati rendelet alapján állapít meg. 

AZ ADÓELŐLEG ÉS AZ ADÓ MEGFIZETÉSÉNEK SZABÁLYA
8. §.

/1/ Az adózók az adóelőleget félévi egyenlő részletekben az adóév március 15.-ig, illetve szeptember 15.-ig fizethetik be 100.-Ft-ra  
kerekítve pótlékmentesen. 
/2/ Az adózó az év folyamán befizetett adóelőleg és az éves tényleges kötelezettség különbözetét az éves adóbevallás benyújtásával  
egyidejűleg fizeti meg, illetve igényelheti vissza. Ugyanígy számol el az adóalany akkor is, ha megszűnése miatt évközben köteles  
adóbevallást adni. 



/3/ Az ideiglenes (alkalmi) jelleggel végzett tevékenység utáni iparűzési adót legkésőbb a tevékenység befejezése napját követő 30 
napon belül kell megfizetnie postautalványon. 
/4/ Az adóköteles tevékenységet az önkormányzat illetékességi területén az adóév közben kezdő vállalkozónál az adóévre bejelentett  
várható adó összege.

9. §. 

/1/  Az  önkormányzat  (önkormányzati  adóhatóság)  indokolt  esetben  -  egyedi  kérelem  alapján  -  részletfizetést,  vagy  halasztást  
engedélyezhet. 
/2/ Az adózó az előírt adóelőleg módosítását kérheti az adóhatóságtól, ha előlegét előző időszak (év, negyedév, félév) adatai alapján  
fizeti, és számításai szerint adója nem éri el az előző időszak adatai alapján fizetendő adóelőleg összegét. 

A BEJELENTÉS SZABÁLYAI 
10. §. 

/1/  Az  adókötelezettséget  illetve  az  adóköteles  bevétel  szerző  tevékenységet  annak  keletkezésétől  számított  30  napon belül  az  
önkormányzati adóhatósághoz be kell jelenteni. 
/2/  Az  adózó  e  rendelet  hatálybalépését  követő  30  napon  belül  bejelentést  köteles  tenni  az  adóhatósághoz  a  /3/  bekezdésben 
meghatározott adókról, valamint az adóelőleg alapját képező előző évi árbevételről. 
/3/ Az adózó az /1/ és /2/ bekezdés szerinti bejelentéskor bejelenti: 

a) elnevezését (nevét)  rövidített cégnevét,
b) székhelyét, telephelyét vagy telephelyeit, 
c) alakulásának időpontját, alapító okiratának keltét és számát, tevékenysége megkezdésének időpontját, 
d) valamennyi pénzforgalmi jellegű bankszámlájának, elszámolási számlájának 

(a továbbiakban együtt: bankszámla) számát,
 e) könyvvezetésének módját, iratai őrzésének helyét, ha nem azonos az adózó székhelyével, vagy állandó lakóhelyével,
f)  jogelődjét,  alapítóját  a  jogi  személy  felelősségvállalásával  működő  vállalkozó  a  felelősségvállalót,  ezek  adószámát,  
képviselőjét, az adózó gazdálkodási formáját, tevékenységének felsorolását, szakágazatát, üzletét (üzleteit), a cégnyilvántartásba 
történő bejegyzést elrendelő végzés számát és időpontját, a magánszemély állandó lakhelyét, valamint - ha ezzel rendelkezik,  
vagy jogszabály szerint rendelkeznie kell - személyazonosító jelét,
g) a társasági adóról szóló törvény szerinti kapcsolt vállalkozással érintett másik adózó a) és b) pont szerinti adatait, valamint  
adószámát. 

ÖNADÓZÁS, ADÓBEVALLÁS
11. §. 

/1/ Az adót az adózó köteles megállapítani, bevallani és megfizetni. (önadózás)
/2/ Az adózó az önadózással megállapított adóról az erre a célra rendszeresített nyomtatványon az adóévet követő május 31.-ig az 
önkormányzati adóhatósághoz adóbevallást köteles adni. 
/3/ Az adózónak 30 napon belül adóbevallást kell tennie, ha: 

a) felszámolását (végelszámolását) rendelték el, az eljárás közzétételének napjától, 
b) átalakul, az átalakulás napjától, 
c) felszámolási eljárás, vagy végelszámolás nélkül megszűnik, vagy az adóköteles tevékenységét megszünteti, a megszűnés 
napjától. 

A HELYI ADÓ ELSZÁMOLÁSA
12. §. 

A  vállalkozók  a  gazdasági  tevékenységük  után  befizetett  helyi  iparűzési  adót  a  mindenkor  hatályos  magánszemélyek  
jövedelemadójáról szóló törvény, és a társasági adóról szóló törvény rendelkezései alapján költségként (ráfordításként) számolhatják 
el. 
Az adó befizetése a Németbánya Önkormányzat Szentgál és Vidéke Takarékszövetkezetnél vezetett  73600046-03540017 számú  
számlájára történik az első féléves feltöltéskor. A második féléves feltöltést az Adó és Pénzügyi Ellenőrzési Hivatal számlájára kell  
utalni.

ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK
13. §. 

/1/ E rendeletben nem szabályozott kérdésekben a módosított helyi adókról szóló 1990. évi XCI. tv. az 1995. évi IV. tv., az 1995. évi  
XCVIII. tv. az 1997. évi CIX tv., és az 1999. évi XCIX tv. és a 2002. évi XLII. tv.  és a 2003.évi XCI.tv. rendelkezései az irányadók. 
/2/ Ez a rendelet 2010. január 1.-én lép hatályba, kihirdetéséről a körjegyző a helyben szokásos módon gondoskodik. 
/3/ Ezzel egyidejűleg a Németbánya Önkormányzat Képviselő-testületének 13/2007.(XII.1.) a helyi iparűzési adóról szóló rendelete 
hatályát veszti. 

Németbánya, 2009. december 21.

        Nagy Gábor                                                       Bárány Péter
                              polgármester                                                         körjegyző

Kihirdetve: Németbánya, 2009. december 22.

Bárány Péter
  körjegyző


