MÁTÉSZALKA VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK
26/2003. (XII. 22.) Ök. számú
RENDELETE
a helyi iparűzési adóról
(egységes szerkezetben a 22/2011.(XII.30.) és a 31/2015.(XII.29.)
önkormányzati rendelettel)
a helyi adókról szóló a többször módosított 1990. évi C. törvény 1. §-ban kapott
felhatalmazás alapján.
1.§.
AZ ADÓ BEVEZETÉSE
Mátészalka Város Önkormányzata illetékességi területén fenntartja az 1991-től
bevezetett helyi iparűzési adót.
2. §.
ADÓKÖTELEZETTSÉG, AZ ADÓ ALANYA
(1) Adóköteles az önkormányzat illetékességi területén állandó, vagy
ideiglenes jelleggel végzett vállalkozási tevékenység. (továbbiakban:
iparűzési tevékenység)
(2) Az adó alanyai mindazok, akiket a hatályos törvényi szabályozás azzá
nyilvánít.
3.§.1
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4.§.
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 törvényben meghatározott:
a./ 2
b./ építőipari, és a törvényben meghatározott egyéb tevékenységet
folytat,
c./ az a.) és b.) pontba nem sorolható bevételszerző tevékenység feltéve, ha a
vállalkozás az ország területén sem székhellyel, sem telephellyel nem
rendelkezik.
5.§.
ADÓKÖTELEZETTSÉG KELETKEZÉSE ÉS MEGSZŰNÉSE
(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 a tevékenység végzésének
törvényben meghatározott időtartama az irányadó az adókötelezettség
időbeli terjedelmére.
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6. §.
AZ ADÓ ALAPJA
(1) 3
(2) A helyi adókról szóló törvény az (1.) bekezdésben foglaltakon túlmenően az
adó alapjának képzését egyszerűsített meghatározással is engedélyezheti.
(3) Ha a vállalkozó több önkormányzat illetékességi területén végez állandó
jellegű iparűzési tevékenységet, akkor az adó alapját a hatályos törvényi
előírásnak megfelelően kell a vállalkozásnak megosztania.
(4) Ideiglenes jelleggel végzett iparűzési tevékenység esetében az adót a
tevékenység végzésének naptári napjai alapján kell megállapítani.
Minden megkezdett nap egy napnak számít.
7. §.
AZ ADÓ MÉRTÉKE
(1) Az adó évi mértéke:
a.) valamennyi számolt adóalap után:
b.) ideiglenes jelleggel a 4. § (b-c) pontban foglalt
tevékenység esetén naptári naponként:

2%
2.500,- Ft

c.)4
(2) Az önkormányzathoz az adóévre fizetendő iparűzési adóból, legfeljebb
azonban annak összegéig terjedően – a (3) bekezdésben meghatározott módon –
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levonható az ideiglenes jellegű tevékenység után az adóévben más
önkormányzatnak megfizetett helyi iparűzési adó.
(3) Az ideiglenes tevékenység után megfizetett adó a fizetendő adóból a
vállalkozás szintjén képződő teljes törvényi adóalap és az önkormányzathoz
kimutatott törvényi adóalap arányában vonható le.
8. §.
AZ ADÓELŐLEG MEGÁLLAPÍTÁSA ÉS AZ ADÓ MEGFIZETÉSE
(1) A vállalkozó az iparűzési adó fizetési kötelezettségének teljesítése érdekében
a mindenkori hatályos helyi adókról szóló törvény előírásai szerint adóelőleget
köteles fizetni.
(2) Az adóelőleget a helyi adókról és az adózás rendjéről szóló törvények
alapján és időben kell megfizetni.
(3) Ha a jogszabályi változás miatt az adó alapja vagy mértéke az adóévre
módosul, az előleg összegét ennek figyelembevételével kell megállapítani.
(4) A helyi adótörvényben meghatározott vállalkozónak az adóköteles
tevékenység megkezdésétől számított, 15 napon belül az adóévre várható
adójáról bejelentést kell tennie az adóhatósághoz.
(5)5
(6)6
(7) Az adóalany az iparűzési adókötelezettségét önadózással teljesíti, s erről az
önkormányzati adóhatóságnak az adóévet követően a helyi adóról és az adózás
rendjéről szóló törvényben meghatározott időpontig az önkormányzat által
rendszeresített nyomtatványon bevallást köteles tenni.
A tevékenység megszűnése, felszámolás, végelszámolás, átalakulás esetén is a
törvényi előírások szerint kell eljárni.
(8) Az adóalany által az adóévre más önkormányzathoz megfizetett ideiglenes
iparűzési tevékenység utáni adót évente két alkalommal az év szeptember 15.
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napjáig, valamint az éves adóbevallása határidejéig a 7.§ (2) – (3) bekezdésben
meghatározott módon levonhatja adójából.
Az adólevonást az adóhatóságnál az adóalanynak kell kezdeményezni a
befizetett összeg megjelölésével, bemutatva a más adóhatóságnál befizetett
adóról szóló bizonylatokat (vagy csatolva azok másolatát).
Az e bekezdés szerint levont adó, a befizetés évére határidőben teljesítettnek
számít.
(9) A tevékenységet kezdő adóalanynak az azt követő 15 napon belül – az
önkormányzat által rendszeresített nyomtatványon – iparűzési adó hatálya alá az
adózás rendjéről szóló törvényben meghatározott adattartalommal be kell
jelentkezni.
(10)7
9. §.
ÖNELLENŐRZÉS
Önadózás útján megállapított vagy megállapítani elmulasztott adót az adózó
önellenőrzéssel helyesbítheti. Az adóalapot és az adót a kötelezettség
keletkezésének időpontjában hatályos jogszabályok szerint kell meghatározni.
Pótlólagos adófizetési kötelezettséget eredményező önellenőrzés esetén az
önellenőrzési pótlékot is meg kell fizetni.
10.§.
ADÓELLENŐRZÉS
Az önkormányzati adóhatóság megbízólevéllel ellátott alkalmazottja a
helyszínen ellenőrizheti a helyi iparűzési adóval kapcsolatos jogszabályok
megtartását. Vizsgálja a bevallások, befizetések, az adó megállapításának,
megfizetésének helyességét, amennyiben azokkal kapcsolatosan kétség merül
fel.

7

Hatályon kívül helyezte a 22/2011. (XII.30.) rendelet. Hatálytalan 2012. január 1. napjától.

5

11.§.8
JOGKÖVETKEZMÉNYEK

12.§.
ADÓMÉRSÉKLÉS, FIZETÉSI HALASZTÁS
(1) A fizetési halasztás, részletfizetés engedélyezése, és adómérséklés esetén az
adózás rendjéről szóló törvény vonatkozó rendelkezéseit kell alkalmazni.
(2) Az adóhatóság törli az 1.000,-Ft-ot meg nem haladó adótartozást, ha a
tartozás nyilvántartása a behajtás érdekében szükséges intézkedés megtétele a
tartozással arányban nem álló költségeket eredményezne.
Az így törölt tételekről külön nyilvántartást kell vezetni.
13.§.
ÉRTELMEZŐ RENDELKEZÉSEK
E rendelet alkalmazásában:
(1) Az önkormányzat illetékességi területe: bel- és külterületet magába foglaló
térség, amelyre az önkormányzat hatásköre kiterjed.

(2) Ezen helyi iparűzési adóra vonatkozó rendelettel nem szabályozott minden
kérdésben a helyi adókról szóló többször módosított 1990. évi C. törvény és az
adózás rendjéről szóló törvény hatályos rendelkezéseit, valamint a helyi adókat
érintő hatályos törvények rendelkezéseit kell alkalmazni.
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14. §.
HATÁLYBALÉPÉS – EGYÉB RENDELKEZÉSEK
(1) Ezen rendelet hatályba lépését megelőző időszakra vonatkozó valamennyi
iparűzési adó ügyben az önkormányzat helyi iparűzési adóról szóló korábbi
rendeleteit kell alkalmazni.
Az önkormányzat 2003. december 31. napjával hatályon kívül helyezi a helyi
iparűzési adó tárgyában hozott következő rendeleteit:
- 10/1991. (VI.11.) Ök.
- 31/1992. (XII.31.) Ök.
- 8/1993. (V.27.) Ök.
- 20/1995. (XII.22.) Ök.
- 14/1996. (VII.10.) Ök.
- 18/1997. (XII.8.) Ök.
- 21/1998. (XII.15.) Ök.
- 20/2000. (XII.8.) Ök.
- 27/2001. (XII.29.) Ök.
- 16/2002. (XII.20.) Ök.

alaprendelet
módosítás
„
„
„
„
„
„
„
„

(2) Ezen rendelet 2004. január hó 01. napján lép hatályba, kihirdetéséről – a
helyben szokásos módon – a jegyző gondoskodik.
Bíró Miklós sk.
polgármester

Dr. Takács Csaba sk.
jegyző

Egységes szerkezetbe foglalta:
Balogh Rita
önkormányzati csoportvezető
2015. december 29.
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