
DUNAEGYHÁZA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK 
 

 18/2003. /XII. 22./  rendelete  
 

A HELYI IPARŰZÉSI ADÓRÓL 
 
 
 
 
Dunaegyháza Község Önkormányzatának Képviselőtestülete a helyi adókról szóló 1990. évi 
C. törvény l. §. /1/ bekezdésében kapott felhatalmazás alapján a helyi iparűzési adó 
bevezetését rendeli el. E rendeletben állapítja meg a helyi iparűzési adóval kapcsolatos 
feladatokat, az adó mértékét és a mentesség feltételeit. 
 
 

1. §. 
 

A rendelet hatálya 
 
Az önkormányzati rendelet hatálya Dunaegyháza község Önkormányzatának közigazgatási 
területére terjed ki. 
 
 

2. §. 
 

Az adókötelezettség, az adó alanya 
 
/1/ Adóköteles az önkormányzat illetékességi területén állandó, vagy ideiglenes jelleggel 

végzett vállalkozási tevékenység /továbbiakban iparűzési tevékenység/. 
 
/2/ Az adókötelezettséget nem befolyásolja az, hogy az adóalany a tevékenységét a 

székhelyén, a telephelyén /részlegében/, vagy azon kívül végzi. 
 
/3/ Az adó alanya a vállalkozó. 
  
/4/ Adóköteles iparűzési tevékenység: a vállalkozó e minőségben végzett nyereség, illetőleg                
     jövedelem szerzésre irányuló tevékenysége. 
 
 

3. §. 
 

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 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 
hely 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. 

 
 

4. §. 
 

Az adókötelezettség keletkezése és megszűnése 
 
/1/ Az adókötelezettség az iparűzési tevékenység megkezdésének napjával keletkezik és a 

tevékenység megszűntetésének 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. 

 
 

5. §. 
 

Az adó mértéke 
 

/1/  Állandó jelleggel végzett iparűzési tevékenység esetén az adó évi mértéke az adóalap 1,7 
%-a. 

 
/2/ Ideiglenes jelleggel végzett iparűzési tevékenység esetén az adó mértéke  
 
 a./ e rendelet 3. §. /2/ bek. a./ pontja szerinti tevékenység-végzés után naptári naponként 

1000,-Ft, 
 
 b./ e rendelet 3. §. /2/ bek. b./ és c./ pontja szerinti tevékenység-végzés után naptári 

naponként 5000,-Ft. 
 
 

6. §. 
 

A bejelentés szabályai, az adó bevallásának módja 
 

 



/1/ az adózó az adókötelezettség keletkezését, változását 15 napon belül köteles bejelenteni 
Dunaegyháza Község Jegyzőjéhez /továbbiakban: adóhatóság/. 

 
/2/ A bejelentést az e célra rendszeresített nyomtatványon kell megtenni és nyilatkoznia kell, 

hogy e rendelet alapján adófizetésre kötelezett-e, vagy sem. A bejelentést akkor is 
teljesíteni kell, ha a nyilatkozat nemleges. 

 
 

7. §. 
 

/1/ A helyi iparűzési adót az adózó köteles megállapítani, bevallani és befizetni. 
 
/2/ az adózó a megállapított adóról az adóévet követő év május 31-ig az adóhatósághoz     
bevallást köteles tenni. 
A naptári évtől eltérő üzleti évet választó adózó adóbevallását az adóév utolsó napját követő 
150 napig nyújthatja be. 
 
   

Adó- és adó előlegfizetés szabályai 
 
/1/ A vállalkozó adóelőleget köteles fizetni. 
 
/2/ Az adóelőleget két részletben, az adóév 
 

- március 15-ig, illetve 
- szeptember 15-ig 

  fizetheti meg az adóalany. 
 
/3/ A vállalkozónak a helyi iparűzési adóelőleget – az egyszeres könyvvezetésre kötelezett 

kivételével – a várható éves fizetendő adó összegére az adóév december 20-ig kell 
kiegészíteni. 

 
/4/ A vállalkozó a megfizetett adóelőleg és az adóévre megállapított tényleges adó 

különbözetét az adóévet követő év május 31-ig fizeti meg, illetőleg ettől az időponttól 
igényelheti vissza. 

 
/5/ A vállalkozó köteles az adóalap megállapítására alkalmas nyilvántartást vezetni. 
 
 

8. §. 
 

Záró rendelkezések 
 
/1/ E rendeletben nem szabályozott kérdésekben a helyi adókról szóló, többször módosított 

1990. évi C. törvény és az adózás rendjéről szóló, többször módosított 1990. évi XCI. 
törvény, valamint az államigazgatási eljárás általános szabályairól szóló módosított 1957. 
évi IV. törvény rendelkezési az irányadók. 

 
/2/ E rendelet a kihirdetés napján lép hatályba, de rendelkezéseit 2004. január 01. napjától 

kell alkalmazni. 



 
/3/ A rendelet kihirdetéséről a jegyző gondoskodik. 
 
/4/ E rendelet hatályba lépésével egyidejűleg hatályát veszti a 12/1998. (XII. 14.) sz. Önk. 

rendelet. 
 
 
 
 
                  Nagy Tamás Zsidóné Faragó Monika 
                  polgármester jegyző 
 
 
 
 
 


