
         Báránd Községi Önkormányzat  
           K é p v i s e l ı t e s t ü l e t e 
       13/2003. (XI. 20.) számú rendelete 
               a helyi iparőzési adóról 
 
 
Báránd Községi Önkormányzat Képviselıtestület a helyi adókról szóló 1990. évi C. törvény 
(továbbiakban: Ht.) 1. §-ának (1) bekezdésében és 6. §-ában foglalt felhatalmazás alapján a 
következı rendeletet alkotja (a dılt betős szöveg a Ht. Szövege): 
 
 
    Adókötelezettség, 
      az adó alanya 
 

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

végzett vállalkozási tevékenység (a továbbiakban: iparőzési tevékenység). 
 
(2) Az adó alanya a vállalkozó (Ht. 35. §.) 
 
(3) Adóköteles iparőzési tevékenység: a vállalkozó e minıségében végzett nyereség-,  illetıleg 

jövedelemszerzésre irányuló tevékenysége (Ht. 36. §.) 
 
(4) A vállalkozó állandó jellegő iparőzési tevékenységet végez az önkormányzat illetékes 

területén, ha ott székhellyel, telephellyel rendelkezik, függetlenül attól, hogy tevékenységét 
részben vagy egészben székhelyén (telephelyén) kívül folytatja. 

 
(5) Ideiglenes jellegő az iparőzési tevékenység, ha az önkormányzat illetékességi területén az 

ott székhellyel, telephellyel nem rendelkezı vállalkozó 
 
a) piaci és vásározó kiskereskedelmet folytat, 
 
b) építıipari, valamint nyomvonalas létesítményen végzett kivitelezési és fenntartási munkát, 

továbbá ezekkel kapcsolatos szerelési, szervezési, lebonyolító, szaktanácsadó, felügyeleti 
tevékenységet végez, illetıleg természeti erıforrást tár fel vagy kutat, feltéve, hogy a 
folyamatosan vagy megszakításokkal végzett tevékenység idıtartama adóéven belül 
legalább 1 hónap, de 6 hónapot nem halad meg. Ha a tevékenység idıtartama a 6 
hónapot meghaladja, akkor a tevékenység végzésének helye telephelynek minısül (Ht. 
37.§.). 

 
Az adókötelezettség keletkezése és megszőnése 
 

2. §. 
 
(1) Az adókötelezettség az iparőzési tevékenység megkezdésének napjával keletkezik, és a 

tevékenység megszőnésének napjával szőnik meg. 
 



(2) Az önkormányzat illetékességi területén ideiglenes (alkalmi) jelleggel végzett iparőzési 
tevékenység esetén a tevékenység végzésének idıtartama az irányadó az adókötelezettség 
idıbeni terjedelmére (Ht. 38.§.). 

 
       Az adó alapja 
 

3. §. 
 
(1) Állandó jelleggel végzett iparőzési tevékenység esetén az adó alapja az értékesített 

termék, illetıleg végzett szolgáltatás nettó árbevétele, csökkentve az eladott áruk 
beszerzési értékével és a közvetített szolgáltatások értékével, valamint az anyagköltséggel. 

 
(2) Ha a vállalkozó több önkormányzat illetékességi területén végez állandó jellegő iparőzési 

tevékenységet, akkor az adó alapját – a tevékenység sajátosságaira leginkább jellemzıen 
– a vállalkozónak kell a Ht. Mellékletében meghatározottak szerint megosztani. 

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

végzésének naptári napjai alapján kell megállapítani. Minden megkezdett nap egy napnak 
számít. (Ht. 39.§) 

 
  Az adó mértéke 
 

4. §.   
 
(1) Állandó jelleggel végzett iparőzési tevékenység esetén az adó évi mértéke az adóalap 1,3 

%-a. 
(2) Állandó jelleggel végzett iparőzési tevékenység esetén az adóátalány  
a) e rendelet 1. §. (5) bek. a.) pontja szerint naptári naponként 500 Ft, 
b) e rendelet 1. §. (5) bek. b.) pontja szerint naptári naponként 5.000 Ft. 
 
  

Az adó bevallása 
 

5. §. 
 
(1) Az önkormányzati adóhatóság hatáskörébe tartozó adó esetében – az önadózás és az 

adóbeszedés kivételével – az adózó bevallásának benyújtásával jelenti be 
adókötelezettségét. (1990. évi XCI. Tv. 11/c §. (1) bek.) 

 
(2) Az önadózás és az adóbeszedés útján megállapított adó esetén az adókötelezettség 

keletkezését annak bekövetkeztétıl (a tevékenység megkezdésétıl) számított 15 napon 
belül az erre a célra rendszeresített nyomtatványon jelenti be az adózó az önkormányzati 
adóhatóságnál. Az iparőzési tevékenységet ideiglenes, alkalmi jelleggel folytató adózó, 
adóköteles tevékenységének megkezdésekor köteles ezt az önkormányzati adóhatóságnál 
bejelenteni. A bejelentési kötelezettséget az erre a célra rendszeresített nyomtatványon 
kell teljesíteni, ha az önkormányzati adóhatóságnál a bejelentésre nyomtatványt 
rendszeresítettek. ( 1990.  évi  XCI.  Tv.  11/C.  §.  (2) bek.) 

 



(3) Az iparőzési adóról az adóévet követı év május 31-ig kell bevallást tenni. A naptári évtıl 
eltérı üzleti évet választó adózó adóbevallást az adóév utolsó napját követı 150. napig 
nyújtja be (1990. évi XCI. tv. 22. §. (1) bek.) 

 
(4) Az adózónak az adókötelezettségét érintı olyan változást, amelyrıl a cégbíróság, illetve a 

körzetközponti jegyzı külön jogszabály alapján az adóhatóságot nem köteles értesíteni, 
annak bekövetkezésétıl számított 15 napon belül az elıírt nyomtatványon közvetlenül az 
önkormányzati adóhatóságnak kell bejelenteni. (1990. évi XCI. Tv. 15. §. (1) bek.-bıl). 

  
 
 
 
 
 

Az adóelıleg megállapítása és az adó megfizetése 
 

6. §. 
 
(1) A vállalkozó a helyi iparőzési adóra adóelıleget köteles fizetni. 
 
(2) Az adóelıleg összege 
 
(a) ha az adóévet megelızı adóév idıtartama 12 hónapnál nem rövidebb, az adóévet 

megelızı adóév adójának megfelelı összeg, 
 
(b) ha az adóévet megelızı adóév 12 hónapnál rövidebb, akkor a megelızı adóév adójának 

az adóévet megelızı adóév naptári napjai alapján az adóévre számított összege, 
 
(c) az adóköteles tevékenységét az önkormányzat illetékességi területén az adóév közben 

kezdı vállalkozónál, vagy ha az önkormányzat az adót elsı alkalommal vagy év közben 
vezeti be, az adóévre bejelentett várható adó összege. 

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

összegét ennek figyelembevételével kell megállapítani. 
 
(4) Nem köteles adóelıleget fizetni az elıtársaság, továbbá az adóköteles tevékenységet 

jogelıd nélkül kezdı vállalkozó, az adókötelezettség keletkezésének adóévében. Nem 
alkalmazható ez a rendelkezés a már mőködı, de az önkormányzat illetékességi területén 
elsı ízben adóköteles tevékenységet kezdı vállalkozó esetében. 

 
(5) Az adóhatóság a fizetendı adóelıleg mértékét az éves adóbevallás, illetve a várható adó 

bejelentése alapján fizetési meghagyásban közli (Ht. 41. §. (1)-(5) bek.). 
 

 
Értelmezı rendelkezések 
 

7. §. 
 
E rendelet alkalmazásában: 
 



1. önkormányzat illetékességi területe: az önkormányzat közigazgatási határa által 
behatárolt – bel- és külterületet magába foglaló – térség, amelyre az önkormányzat 
hatásköre kiterjed (Ht. 52. §. 1 .pont). 

 
2. beruházás: a tárgyi eszköz beszerzése, létesítése, saját vállalkozásban történı elıállítása, a 

beszerzett tárgyi eszköz üzembe helyezése, rendeltetésszerő használatbavétele érdekében 
az üzembe helyezésig, a  rendeltetésszerő használatbavételéig végzett tevékenység 
(szállítás, vámkezelés, közvetítés, alapozás, üzembe helyezés, továbbá mindaz a 
tevékenység, amely a tárgyi eszköz beszerzéséhez hozzákapcsolható, ideértve a tervezést, 
az elıkészítést, a lebonyolítást, a hitel-igénybevételt, a biztosítást is); beruházás továbbá a 
meglévı tárgyi eszköz bıvítést, rendeltetésének megváltoztatását, átalakítását, 
élettartamának, teljesítıképességének közvetlen növelését eredményezı tevékenység is, az 
elıbbiekben felsorolt, e tevékenységhez hozzákapcsolható egyéb tevékenységekkel 
együtt, 

 
3. a beruházás megkezdésének napja: az átépítési, szerelési naplóba történı elsı bejegyzés 

vagy a beruházás célját szolgáló elsı gép, berendezés, építmény átvételének napja, 
 
4. a beruházás üzembe helyezésének napja: a termelı vagy szolgáltató tevékenység 

megkezdésének napja, 
 
5. vállalkozó : a gazdasági tevékenységet saját nevében  és kockázatára haszonszerzés 

céljából, üzletszerően végzı 
 
a) a személyi jövedelemadóról szóló törvényben meghatározott egyéni vállalkozó, 
 
b) a személyi jövedelemadóról szóló törvényben meghatározott mezıgazdasági ıstermelı, 

feltéve, hogy ıstermelıi tevékenységébıl származó bevétele az adóévben a 400.000 
forintot meghaladja, 

 
c) jogi személy, ideértve azt is, ha az felszámolás vagy végelszámolás alatt áll, 
 
d) egyéb szervezet, ideértve azt is, ha felszámolás vagy végelszámolás alatt áll (Ht. 52. §. 26. 

pont), 
 
6. nettó árbevétel: 
 
a) a számviteli törvényben meghatározott értékesítés nettó árbevétele (egyszeres könyvvitelt 

vezetı vállalkozó esetén: a pénzügyileg rendezett nettó árbevétel és a nem pénzben 
kiegyenlített értékesítés nettó árbevételének együttes összege), növelve a befektetett 
pénzügyi eszközök után kapott (járó) kamatok és kamatjellegő bevételek üzleti évben 
kimutatott összegével, csökkentve a jövedéki adó, fogyasztási adó fizetésére kötelezett 
vállalkozó esetében az adóhatósággal elszámolt – az egyéb szolgáltatások értékeként, 
illetve az egyéb ráfordítások között kimutatott – jövedéki adó, fogyasztási adó összegével a 
b.)-j.) alpontokban foglalt eltérésekkel, 

 
b) a hitelintézeteknél és pénzügyi vállalkozásoknál: a kapott kamatok és kamatjellegő 

bevételek, csökkentve a fizetett kamatokkal és kamatjellegő ráfordításokkal, növelve az 
egyéb pénzügyi szolgáltatás bevételeivel, a befizetési szolgáltatások bevételeivel és a nem 
pénzügyi és befektetési szolgáltatás nettó árbevételével, 



 
c) biztosítóknál: a biztosítástechnikai eredmény, növelve a nettó mőködési költségekkel, a 

befektetésekbıl származó biztosítástechnikai ráfordításokkal (csak életbiztosítási ágnál), 
az egyéb biztosítástechnikai ráfordításokkal, a kapott kamatokkal és kamatjellegő 
bevételekkel, a biztosítási állományhoz kapcsolódó tárgyi eszközök bevételeivel, a 
befektetések értékesítésének árfolyamnyereségével és az egyéb befektetési bevételekkel 
(nem életbiztosítási ágnál). Az életbiztosításból allokált befektetési bevétellel, valamint a 
nem biztosítási tevékenység bevételeivel, csökkentve a Kártalanítási Számlával szemben 
ráfordításként elszámolt összeggel, a tőzvédelmi hozzájárulásként elszámolt összeggel és a 
biztosítottaknak visszajuttatandó befektetési eredménnyel, 

 
d) a költségvetési szerveknél: a vállalkozási tevékenységgel kapcsolatos pénzforgalmi 

bevétel, 
 
e) befektetési vállalkozásoknál: a befektetési szolgáltatási tevékenység bevételei, növelve a 

nem befektetési szolgáltatási tevékenység bevételeivel, valamint a kapott kamatokkal és 
kamatjellegő bevételekkel, 

 
f) az egyházi jogi személynél, valamint az egyház által alapított intézménynél: a 

könyvvezetési kötelezettségtıl függıen a vállalkozási tevékenységbıl származó, a.) alpont 
alatti nettó árbevétel vagy pénzforgalmi bevétel, 

 
g) a külföldi székhelyő vállalkozás magyarországi fióktelepénél: a fióktelep számviteli 

beszámolója alapján kimutatott, az a.) alpont szerinti – illetve ha a külföldi székhelyő 
vállalkozás a b.) és e.) alpontok valamelyikében említett szervezet, akkor az ott 
meghatározottak szerinti – nettó árbevétel;  amennyiben a fióktelep szerepel a Pénzügyi 
Szervezetek Állami Felügyelete által a kockázati tıkebefektetésekrıl, a kockázati 
tıketársaságokról, valamint a kockázati tıkealapról szóló törvény elıírásai szerint 
vezetett nyilvántartásban, akkor a j.) alpont szerinti nettó árbevétel, 

 
h)  a b.)-g.) alpontokban nem említett szervezeteknél (lakásszövetkezet, társasház, 

alapítvány, társadalmi szervezet, ügyvédi iroda, intézmény stb.)- könyvvezetési 
kötelezettségtıl függıen – a vállalkozási tevékenységbıl származó, az a.) alpont szerinti 
nettó árbevétel vagy pénzforgalmi bevétel; nem minısül vállalkozási tevékenységbıl 
származó árbevételnek a társasház és a lakásszövetkezet belsı szolgáltatásából származó 
árbevétele, 

 
i) a magánszemélyek jövedelemadójáról szóló törvény hatálya alá tartozó vállalkozók 

esetében a tevékenységükkel (termékeladás, szolgáltatás) összefüggésben kapott általános 
forgalmi adó nélküli készpénz, jóváírás, természetben kapott juttatás vagy bármilyen 
vagyoni érték, növelve az árkiegészítéssel és csökkentve a fogyasztási adóval, 

 
j) a kockázati tıkebefektetésekrıl, a kockázati tıketársaságokról, valamint a kockázati 

tıkealapokról szóló törvény hatálya alá tartozó kockázati tıketársaságoknál és kockázati 
tıkealapoknál: az a.) alpont szerinti nettó árbevétel, valamint a befektetett pénzügyi 
eszköznek minısülı részvények, részesedések – kockázati tıkebefektetések – eladási 
árának és könyv szerinti értékének különbözetében keletkezett, a mérlegkészítés 
idıpontjáig pénzügyileg realizált árfolyamnyereség, továbbá az ilyen befektetések után 
kapott osztalék és részesedés együttes összege (Ht. 52. §. 22. pont) 

 



7. telephely: 
a.) az adóalany olyan állandó üzleti létesítménye – függetlenül a használat jogcímétıl -, ahol 

részben vagy egészben iparőzési tevékenységet folytat, azzal, hogy a telephely kifejezés 
magában foglalja különösen a gyárat, az üzemet, a mőhelyt, a raktárt, a bányát, a kıolaj-
vagy földgázkutat, az irodát, a fiókot, a képviseletet, a termıföldet, a hasznosított ( bérbe 
vagy lízingbe adott) ingatlant, (Ht. 52. §. 31. a) pont.) 

b.) hang, kép, adat vagy egyéb információ (ideértve a rádió- és televízió programokat is) 
vezetéken, kábelen, rádión, optikai úton vagy elektromágneses rendszer útján történı 
továbbítását szolgáló berendezés, amennyiben annak üzemeltetése rendszeres személyes 
jelenlétet kíván, (Ht. 52. §. 31. B) pont.) 

 
8. eladott áruk beszerzési értéke: a kettıs könyvvitelt vezetı vállalkozások esetében a 

vásárolt és változatlan formában eladott anyagoknak, áruknak – a számvitelrıl szóló 
törvény szerint az eladott áruk beszerzési értékeként elszámolt – bekerülési (beszerzési) 
értéke. Az egyszeres könyvvitelt, valamint – a személyi jövedelemadóról szóló törvény 
hatálya alá tartozó – pénzforgalmi nyilvántartást vezetı vállalkozók esetében a tárgyévi 
árubeszerzésre fordított kiadás, csökkentve a kifizetett árukészlet leltár szerinti záró 
értékével, növelve a kifizetett árukészlet leltár szerinti nyitó értékével. Csökkenti az eladott 
áruk beszerzési értékét az az érték, amellyel az adóalany a 9. pont szerint 
anyagköltségként, a 10. pont szerint közvetített szolgáltatások értékeként nettó árbevételét 
cs9kkentette, (Ht. 52. § 36. pont.) 

 
9. anyagköltség: a kettıs könyvvitelt vezetı vállalkozások esetében a vásárolt anyagoknak - 

a számvitelrıl szóló törvény szerint – anyagköltségként elszámolt bekerülési (beszerzési) 
értéke. Az egyszeres könyvvitelt, valamint – a személyi jövedelemadóról szóló törvény 
hatálya alá tartozó – pénzforgalmi nyilvántartást vezetı vállalkozók esetében a tárgyévi 
anyagbeszerzésre fordított kiadás, csökkentve a kifizetett anyagkészlet leltár szerinti záró 
értékével, növelve a kifizetett anyagkészlet leltár szerinti nyitó értékével. Csökkenti az 
anyagköltséget a saját vállalkozásában végzett beruházáshoz felhasznált anyagok 
bekerülési (beszerzési) értéke, továbbá az az érték, amellyel az adóátalány a 8. pont 
szerint az eladott áruk beszerzési értékeként, a 10. pont szerint a közvetített szolgáltatások 
értékeként nettó árbevételét csökkentette, (Ht. 52. §. 37. pont.), 

 
10.  közvetített szolgáltatások értéke: az adóalany által saját nevében vásárolt és a harmadik 

személlyel (a megrendelıvel) írásban kötött szerzıdés alapján,  a szerzıdésben rögzített 
módon részben vagy egészben, de változatlan formában továbbértékesített 
(továbbszámlázott) szolgáltatás értéke. Közvetített szolgáltatásnál az adóalany vevıje és 
nyújtója is a szolgáltatásnak, az adóalany a vásárolt szolgáltatást részben vagy egészben 
közvetíti úgy, hogy a megrendelıvel kötött szerzıdésbıl a közvetítés lehetısége, a 
számlából a közvetítés ténye, vagyis az, hogy az adóalany nemcsak a saját, hanem az 
általa vásárolt szolgáltatást is értékesíti változatlan formában, de nem feltétlenül 
változatlan áron, egyértelmően megállapítható. Ide sorolandó továbbá a közvetített 
szolgáltatások közé nem tartozó, az adóalany által továbbszámlázott olyan 
alvállalkozójával a Polgári Törvénykönyv szerinti – írásban kötött – vállalkozási 
szerzıdéses kapcsolatban áll, feltéve, hogy azzal az adóalany a 8. pont szerint eladott 
áruk beszerzési értékeként vagy a 9. pont szerint anyagköltségként nettó árbevételét nem 
csökkentette, (Ht. 52. §. 40. pont) 

 
11. székhely: belföldi szervezet esetében az alapszabályban (alapító okiratában), a 

cégbejegyzésben (bírósági nyilvántartásban), az egyéni vállalkozó esetében a vállalkozói 



igazolványban ekként feltüntetett hely, ilyen hely hiányában, vagy ha több ilyen hely van, 
akkor a központi ügyintézés helye, a magánszemélyek esetében az álladó lakóhely. A 
külföldi székhelyő vállalkozás magyarországi fióktelepe vonatkozásában a székhely alatt a 
cégbejegyzésben a fióktelep helyeként megjelölt helyet kell érteni (Ht. 52. §. 41. pont). 

 
 

Záró rendelkezés 
 

8. §. 
 
(1) Ez a rendelet 2004. január 1-jén lép hatályba. 
 
(2) E rendelet hatálybalépésével egyidejőleg hatályát veszti a helyi iparőzési adóról szóló, 

többször módosított 9/1999.  (X.26.) KT. rendelete. 
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