
20/1995.(XI. 29.) Nagyszénási KT. számú rendelet 

 A helyi iparőzési adóról  

Nagyszénás Nagyközség Önkormányzatának Képviselı-testülete a helyi adókról szóló 
többször módosított 1990. évi C. törvény 1.§(1)bekezdésében, a 6.§-ban és a 43.§ 
(3)bekezdésében kapott felhatalmazás alapján bevételeinek növelése érdekében a következı 
rendeletet alkotja: 

 Adókötelezettség, az adó alanya 

 1.§ (1) Adóköteles az önkormányzat illetékességi területén végzett vállalkozási 
tevékenység (továbbiakban: iparőzési tevékenység). 
 (2) Az adókötelezettséget nem befolyásolja az, hogy az adóalany az adóköteles 

tevékenységét a székhelyén, vagy a telephelyén (részlegében, fiókjában), vagy azon kívül 
végzi.  

(3) Adóköteles iparőzési tevékenység: a vállalkozó e minıségben végzett, nyereség- illetve 
jövedelemszerzésre irányuló tevékenysége. 

 (4) Adómentes az (1) bekezdésben megjelölt adóalanyok közül a társadalmi szervezet, az 
egyház, az alapítvány, a közszolgáltató szervezet, a köztestület, a közhasznú társaság, az 
önkéntes kölcsönös biztosító pénztár, a magánnyugdíj-pénztár és a költségvetési szerv 
abban az évben, amelyet megelızı naptári évben folytatott vállalkozási tevékenységbıl 
származó jövedelme (nyeresége) után társasági adófizetési kötelezettsége, illetve - 
költségvetési szerv esetében - eredménye után a központi költségvetésbe befizetési 
kötelezettsége nem keletkezett. E feltétel meglétérıl az adóalany írásban köteles nyilatkozni 
az önkormányzati adóhatóságnak. 

  

Az adókötelezettség keletkezése és megszőnése 

2.§ Az adókötelezettség az iparőzési tevékenység megkezdésének napjával keletkezik és a 
tevékenység megszőntetésének napjával, szőnik meg. 

Az adó alapja 

 3.§ (1) Az adó alapja az értékesített termék, illetve a végzett szolgáltatás nettó árbevétele, 
az állami adóhatóság által az elévülési idın belül megállapított, valamint a vállalkozó által 
önrevízióval korrigált árbevétel, csökkentve az eladott áruk beszerzési értékével, az 
alvállalkozói teljesítések értékével, valamint 

 a) 1999. évben az anyagköltség 66%-ával, 
 b) 2000. évtıl az anyagköltséggel. 

 (2) Ha a vállalkozó az iparőzési tevékenységet több önkormányzat illetékességi területén 
végzi és az adó alapja egyes illetékességi területeken elkülönítetten nem áll rendelkezésre, 
akkor azt - a tevékenység sajátosságaira leginkább jellemzıen - a vállalkozónak kell 
megosztania. 

(3) Az (1) bekezdés szerinti árbevételeket az önkormányzat adóhatósága az APEH megyei 
szervei által szolgáltatott adatok alapján ellenırizheti. 

 

 Az adó mértéke 



 4.§ Az adó évi mértéke az adóalap 2 százaléka. 

 Az adóelıleg megállapítása és az adó megfizetése 

 5.§    

 Adómentesség, adókedvezmény 

 6.§ (1) Mentes az iparőzési adó alól az az adóalany, akinek vállalkozási szintő adóalapja 
a 600.000 Ft-ot nem haladja meg. 

 (2) Adókedvezményben részesül 2007. december hó 31. napjáig az az adóalany, aki 
szakmunkás-tanulót foglalkoztat, tanulónként évi 3000 Ft mértékig. 
   

 7.§ 

Záró rendelkezések 

8.§ (1) Ezen rendeletben nem szabályozott kérdésekben a helyi adókról szóló többször 
módosított 1990. évi C. törvény és az adózás rendjérıl szóló többször módosított 1990. évi 
XCI. törvény rendelkezései az irányadók. 

(2) E rendelet 1996. január 1. napján lép hatályba. 

Értelmezı rendelkezések 

9.§ E rendelet alkalmazásában: 

(1) Önkormányzat illetékességi területe: az önkormányzat közigazgatási határa által 
behatárolt - bel-és külterületet magába foglaló - térség, amelyre az önkormányzati hatáskör 
kiterjed. 

(2) Nettó árbevétel:  
a) a számviteli törvényben meghatározott értékesítés nettó árbevétele, továbbá a kapott 

kamatok és kamatjellegő bevételek együttes összege. 
b) Pénzintézeteknél: a kapott kamatok és kamatjellegő bevételek, valamint a fizetett 

kamatok és kamatjellegő kifizetések különbözetének, továbbá az egyéb pénzintézeti 
tevékenység bevételeinek és a nem pénzintézeti tevékenység nettó árbevételének együttes 
összege. 

c) a magánszemélyek jövedelemadójáról szóló törvény hatálya alá tartozó vállalkozók 
esetében a tevékenységükkel (termékeladás, szolgáltatás) összefüggésben kapott ÁFA 
nélküli készpénz, jóváírás, természetben kapott juttatás, vagy bármilyen vagyoni érték, 
növelve az árkiegészítéssel és csökkentve a fogyasztási adóval. 

(3) Vállalkozó: a gazdasági tevékenységet saját nevében és kockázatára haszonszerzés 
céljából üzletszerően végzı 

a) vállalkozói igazolvánnyal rendelkezı magánszemély, 
b) az egyéni vállalkozásról szóló törvény hatálybalépését megelızı jogszabályok 

alapján kisiparosnak, magánkereskedınek minısülı magánszemély, valamint a jogi 
személy részlegét szerzıdéses rendszerben üzemeltetı magánszemély, 

c) mezıgazdasági termelést és az ahhoz kapcsolódó szolgáltatást végzı magánszemély, 
d) az egyes tevékenységek gyakorlásáról szóló jogszabályok alapján vállalkozói 

igazolványhoz nem kötött tevékenységet folytató magánszemély, 
e) jogi személy, 
f) egyéb szervezet. 

 


