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Márkó Község Önkormányzatának  

9/2007. (XII.11.) számú rendeletével módosított 

15/1999. (XII.7.) Ök. sz. rendelete a  

Helyi iparűzési adóról  

(Egységes szerkezetben)  

 

Márkó Község Önkormányzatának képviselőtestülete a helyi adókról szóló többször 

módosított 1990. évi C. törvény 1.§. (1) bekezdésben kapott felhatalmazása alapján a 

következő rendeletet (a továbbiakban: R) alkotja.  

 

1.§.  

Az adó bevezetése  

 

Márkó Község Önkormányzata illetékességi területén bevezeti a helyi iparűzési adót.  

 

2.§.  

Adókötelezettség, az adó alanya  

 

(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 tevékenység  

 

3.§.  

Az adókötelezettség keletkezése és megszűnése  

 

(1) Az adókötelezettség az iparűzési tevékenység megkezdésének napjával 

keletkezik és a tevékenység megszűntetése napján szűnik meg.  

 

4.§.  

Az adó alapja  

 

(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 tevékenység értékével, 

valamint az anyagköltséggel.  

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

jellegű iparűzési tevékenységet, akkor az adó alapján – a tevékenység 

sajátosságaira leginkább jellemzően – a vállalkozónak kell megosztania a 

harmadik bekezdésben foglaltak szerint.  

(3) A második bekezdés szerint csökkentett nettó árbevétel megosztás:  

a.) a megosztás elvét, pontos menetét, az adóelőleg, illetőleg az adó 

összegét a vállalkozónak – az adóhatóság által ellenőrizhető módon – 

fizetési kötelezettségekor írásban rögzítenie kell,  
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b.) a vállalkozási tevékenység végzsének helyei között megosztott nettó 

árbevételnek (pl: termelés, forgalom, bér, vagy létszám alapján) a 

tevékenység végzésével arányosnak kell lennie,  

c.) a vállalkozási tevékenység végzésének helyeire osztott nettó árbevételek 

összegének meg kell egyeznie a vállalkozó teljes nettó árbevételének 

összegével,  

d.) az adóelőleg számításánál az adó számítására vonatkozó elveket kell 

alkalmazni.  

e.) Ugyanazon adóév folyamán csak egy féle megosztási módon lehet 

alkalmazni.  

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

tevékenység végzésének naptári napjai alapján kell megállapítani. Minden 

megkezdett naptári nap egy napnak számít.  

 

5.§.  

Az adó mértéke  

 

(1) Állandó jelleggel végzett iparűzési tevékenység esetén az adó mértéke az 

adóalap 1,5%-a.  

(2) Ideiglenes jelleggel végzett iparűzési tevékenység esetén az adó átalány 

naptári naponként 1.000 Ft.  

(3) A székhely, illetőleg telephely szerinti önkormányzathoz az adóvére fizetendő 

adóból, legfeljebb azonban annak összegéig terjedően – a (4) bek-ben 

meghatározott módon – levonható az ideiglenes jellegű tevékenység után az 

adóévben megfizetett adó.  

(4) Az ideiglenes tevékenység után megfizetett adó a székhely, illetve telephely 

szerinti önkormányzathoz fizetendő adóból a vállalkozás szintjén képződő 

teljes törvényi adóalap és az egyes önkormányzatokhoz kimutatott törvényi 

adóalapok arányában vonható le.  

 

6.§.  

Az adóelőleg megállapítása és az adó megfizetése  

 

(1) A vállalkozó az iparűzési adó fizetési kötelezettségének teljesítése érdekében 

adóelőleget köteles fizetni.  

(2) Az adóelőleg összege:  

a.) Az adóévet megelőző teljes évben változatlan szervezeti formában 

működő vállalkozónál- 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 tevékenységét az adóév közben kezdő vállalkozónál az adóévre 

bejelentett várható adó összege.  

(3) Ha a jogszabályi változás miatt az adó alapja vagy mértéke az adóévre 

módosul, az előleg összegét ennek figyelembevételével kell megállapítani.  
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(4) A vállalkozónak – az adóköteles tevékenysége megkezdésétől számított, 

illetőleg az önkormányzat adót bevezető rendeletének hatálybalépését követő 

15 napon belül-, az adóévre várható adójáról bejelentést kell tennie az 

adóhatósághoz.  

(5) Az adóhatóság a fizetendő adóelőleg mértékét az éves adóbevallás, illetve a 

várható adó bejelentése alapján fizetési meghagyásban közli.  

(6) Az adóévben az adóévre vonatkozó fizetési meghagyás jogerőre emelkedéséig 

a (2) bekezdés a-b.) pontjában említett vállalkozó az I. félévi adóelőlegét az 

előző fizetési meghagyás alapján fizeti.  

(7) Az adóalany az iparűzési adót önadózással teljesíti, s erről az önkormányzati 

adóhatóságnak az adóévet követő év május 31-ig, illetőleg a helyi adóról szóló 

törvényben meghatározott időpontig az önkormányzat által rendszeresített 

nyomtatványon bevallást, illetőleg adóelőleg bejelentést tesz.  

Az az adóalany, aki ideiglenes jelleggel folytat iparűzési adó alá eső 

tevékenységet, annak megkezdésekor köteles a tevékenység megkezdését az 

önkormányzati adóhatóságnak a várható adó megjelölésével bejelenteni.  

(8) A tevékenységet kezdő adóalanynak az azt követő 15 napon belül, a 

rendszeresített nyomtatványon iparűzési adó hatálya alá be kell jelentkeznie. 

A bejelentkezésnek tartalmaznia kell az adóalany (vállalkozás) nevét, vagy 

cégnevét, székhelyét, telephelyét, cégbejegyzésének számát, idejét, az 

adóköteles tevékenység megnevezését, megkezdésének, befejezésének 

időpontját, számlavezető pénzintézetének és pénzforgalmi számláinak 

megjelölését, könyvvezetésének módját, iratainak őrzési helyét, a vállalkozás 

képviselőjének nevét, a bejelentkező adószámát, átalakulás esetén jogelődjét.  

(9) Az adóalany az iparűzési adó I. félévi előlegét a fizetési meghagyás szerinti 

összegben az év március 15. napjáig, a fennmaradó további adóelőleget – ideg 

nem értve a leszámolási különbözetet – az adóév szeptember 15. napjáig 

fizetheti késedelmi pótlék nélkül.  

 

7.§.  

Adómentesség  

 

(1) Mentes az iparűzési adó alóla társadalmi szervezet, az egyház, az alapítvány, a 

köztestület, a közhasznú társaság, egészségügyi vagy szociális szolgáltatást 

végző vállalkozás és a költségvetési szerv abban az évben, amelyet megelőző 

naptári évet folytatott vállalkozási tevékenységéből származó jövedelme 

(nyeresége) után társasági adó fizetési kötelezettsége, illetve – költségvetési 

szerv esetében – eredménye a központi költségvetésbe befizetési 

kötelezettsége nem keletkezett. E feltétel meglétéről az adóalany írásban 

köteles nyilatkozni az adóhatóságnak.  

(2) Mentes az ideiglenes iparűzési adó alól az a piaci és vásározó kiskereskedelmi 

tevékenység, amely után a közterület használati díjat megfizették.  
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8.§.  

Adókedvezmény, adómérséklés, fizetési halasztás  

 

(1) Az a márkói székhelyű vállalkozás, amely márkói állandó lakos 

foglalkoztatását biztosítja adókedvezménybe részesül. Több 

részfoglalkoztatásban alkalmazott munkavállaló esetében a részidőszakok 

összeadhatók. Több részidős foglalkoztatott esetén a foglalkozási idők 

összeadandók. Az egész évi foglalkoztatást el nem érő létszám után arányosan 

csökkentett kedvezmény jár. A kedvezmény mértéke:  

a./ A kimutatott adókötelezettségből minden adózó leírhat az állandó márkói 

lakos foglalkoztatottak után évi 5.000 Ft-ot, 

b./ További 10.000 Ft, összesen 15.000 Ft/fő jóváírás illet meg azt az adózót 

aki az adóévben 1 millió Ft iparűzési adófizetésre köteles.  

c./ További 30.000 Ft, összesen 45.000 Ft/fő jóváírási illeti meg azt az adózót 

aki az adóévben 2 millió Ft iparűzési adófizetésre köteles.”  

 

(2) Az adóhatóság az adóalany kérelmére, átmeneti gazdasági nehézsége, 

betegsége, igazolt fizetésképtelensége esetén a fennálló, vagy esedékes 

iparűzési adó tartozására legfeljebb 12 havi időtartamra részletfizetési, vagy 

késedelmi pótlékmentes fizetési kedvezményt engedélyezhet, illetve csőd, 

vagy egyezségi tárgyaláson a késedelmi pótlékot elengedheti.  

(3) Mérsékelhet, vagy elengedheti – kérelemre  - az adótartozást az adóhatóság, ha 

az adó megfizetése az adóalany működési, vagy létfeltételeit veszélyeztetné, ha 

az adó megállapítása alapjához kapcsolódó gazdasági tevékenység 

eredménytelensége, vagy megszűnése ne maz adóalany terhére közvetlenül 

felróható okból következett be. (Ilyen lehet elemi csapád, csőd, gazdasági 

ellehetetlenülés, felszámolás) A kérelemhez csatolni kell a bizonyító iratokat, 

illetőleg a magánszemély adóalany esetén a kérelem alapján 

környezettanulmányt kell készíteni.  

(4) Az adóhatóság törli a 100 Ft-ot meg nem haladó adótartozást, ha a tartozás 

nyilvántartása, a behajtás érdekében szükséges intézkedés megtétel érdekében 

a tartozása arányban nem álló költségeket eredményezne.  

Az így törölt tételekről külön nyilvántartást kell vezetni.  

 

9.§.  

A bejelentés szabályai  

 

(1) Az adókötelezettséget, illetve az adóköteles bevételszerző tevékenységet 

annak keletkezésétől, a tevékenység megkezdésétől számított 15 napon belül 

az önkormányzati adóhatóságnak be kell jelenteni (bejelentkezés).  

(2) Az adóalany köteles bejelenteni a vállalkozó (vállalkozás)  

a.) nevét (elnevezését, rövidített cégnevét)  

b.) címét, székhelyét, telephelyét vagy telephelyeit, üzletét vagy üzleteit, 

c.) gazdálkodási formáját, tevékenységének felsorolását, szakágazatát, 

d.) várható adóját,  

e.) nettó árbevétel megosztási elvét. 



 5 

(3) Az adózónak az adókötelezettségét érintő változást annak bekövetkezésétől 

számított 15 napon belül, az előírt nyomtatványon az önkormányzati 

adóhatóságnál be kell jelentenie.  

 

10.§.  

Adóbevallás  

 

(1) Az adózó az önadózással megállapított adóról az adóévet követő év május 31-

ig az önkormányzati adóhatósághoz adóbevallást köteles adni.  

(2) Az adózónak 30 napon belül adóbevallást kell tennie, ha  

a.) felszámolását (végelszámolását) rendelték el, a felszámolás kezdő 

időpontját megelőző nappal,  

b.) felszámolási eljárás vagy végelszámolás nélkül megszűnik, vagy az 

adóköteles tevékenységét megszűntetni, a megszűnés napjával.  

 

11.§.  

Adózás  

 

A vállalkozó az adót önadózással állapítja meg.  

 

12.§.  

A helyi adók elszámolása  

 

A vállalkozások a gazdasági tevékenységük után befizetett adót a mindenkor 

hatályos, a magánszemélyek jövedelemadójáról szóló törvény és a társasági adóról 

szóló törvény rendelkezései alapján költségként számolhatják el.  

 

13.§.  

Értelmező rendelkezések  

 

E rendelet alkalmazásában:  

(1) Az önkormányzat illetékességi területe: bel- és külterületet magába foglaló 

térség, amelyre az önkormányzat határköre kiterjed.  

(2) Nettó árbevétel:  

a.) A számviteli törvényben meghatározott érétkesítés nettó árbevétele, 

továbbá a kapott kamatok és kamatjellegű bevételek együttes összege, a 

b.-i.) pontokban foglalt eltérésekkel. 

b.) A pénzintézeteknél a kapott kamatok és kamatjellegű bevételek, 

valamint a fizetett kamatok és kamatjellegű kifizetések különbözetének, 

továbbá az egyéb pénzintézeti tevékenység bevételeinek és a nem 

pénzintézeti tevékenység nettó árbevételének együttes összege.  

c.) A biztosítóknál: a biztosítástechnikai bevételek összege, csökkentve a 

kárfizetés (károk és szolgáltatások) összegével, a viszontbiztosítónak 

átadott díjjal és a biztosítástechnikai tartalékok növelésére történt 

ráfordítással, valamint a biztosítástechnikai bevételekhez átvezetett 
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kamatbevételekkel és növelve a nem biztosítási tevékenység bevételével, 

továbbá a kapott kamatokkal és kamatjellegű bevételekkel.  

d.) A költségvetési szerveknél: a vállalkozási tevékenységgel kapcsolatos 

pénzforgalmi bevétel.  

e.) Az értékpapír-forgalmazó társaságnál: az értékpapír- forgalmazás 

bevétele, növelve a kapott kamatok és kamatjellegű bevételek 

összegével.  

f.) Az egyházi jogi személynél, valamint az egyház által alapított 

intézménynél: a könyvvezetési kötelezettségtől függően a vállalkozási 

tevékenységből származó a.) pont alatti nettó árbevétel, vagy 

pénzforgalmi bevétel.  

g.) Az 1-2.) pontokban nem említett, egyéb szervezeteknél 

lakásszövetkezet, társasház, alapítvány, társadalmi szervezet, ügyvédi 

iroda stb.) könyvvezetési kötelezettségtől függően –a vállalkozási 

tevékenységből származó az a.) pont alatti nettó árbevétel vagy 

pénzforgalmi bevétel.  

h.) 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.  

(3) Vállalkozó: a gazdasági tevékenységet saját nevében és kockázatára 

haszonszerzés céljából, üzletszerűen végző  

a.) vállalkozói igazolvánnyal rendelkező magánszemély, 

b.) az egyéni vállalkozásról szóló törvény hatálybalépését megelőző 

jogszabályok alapján kisiparosnak, magánkereskedőnek 

minősülő magánszemély, valamint a jogi személy részlegét 

szerződéses rendszerben üzemeltető magánszemély,  

c.) mezőgazdasági termelést és az ahhoz kapcsolódó szolgáltatást 

végző magánszemély,  

d.) az egyes tevékenységek gyakorlásáról szóló jogszabályok 

alapján vállalkozói igazolványhoz nem kötött tevékenységet 

folytató magánszemély,  

e.) jogi személy, 

f.) egyéb szervezet  

(4) 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. 
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14.§.  

Záró rendelkezések  

 

(1) A jelen rendeletben nem szabályozott kérdésekben 

a.) az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII törvény rendelkezései az 

irányadóak, valamint 

b.)  a helyi adókról szóló – többször módosított 1990. évi C., tv. 

rendelkezései az irányadóak. 

(3) Jelen rendelet a 4/2007 (III.21) számú és a 9/2007. (XII.11) számú rendelet 

módosításait tartalmazza egységes szerkezetben. 

(4) A módosított rendelet 2008. január 1-jétől lép hatályba. 

(5) Jelen rendelet kihirdetéséről a jegyző a helyben szokásos módon gondoskodik.  

 

 

 

 

Márkó, 2007. december 11. 

 

 

 

 

 Szabó Gyula  Láng Zsanett 

 polgármester  körjegyző  

 

 

 

Kihirdetve: 2007. december 12. 

 

 

 

  Láng Zsanett 

  körjegyző  

 

 

 


