
Tarnaméra Községi Önkormányzat Képviselő-testületének  
12/1998. (XII. 15.) önkormányzati rendelete 

 a helyi iparűzési adóról 
 

(a 14/2004.(XI.30.) , és a 16/2006.(XI.30.) önkormányzati rendeletekkel 
egységes szerkezetben ) 

 
 
Tarnaméra Község Önkormányzata a többszörösen módosított 1990,. évi C. tv. 1. §. (1) 
bekezdésében kapott felhatalmazás alapján 1999. január 01-től helyi iparűzési adót vezet  be. 
 

1. §. 
 

AZ ADÓKÖTELEZETTSÉG, AZ ADÓ ALANYA 
 

(1) E rendelet hatálya kiterjed Tarnaméra község illetékességi területén végzett 
vállalkozási tevékenységre (továbbiakban iparűzési tevékenységre.) 

(2) Az adókötelezettséget nem befolyásolja az, hogy az adó alanya adóköteles 
tevékenységet a székhelyén vagy telephelyén (részlegében) vagy azon kívül végzi. 

(3) Adóköteles iparűzési tevékenység a vállalkozói minőségben végzett nyereség, illetőleg 
jövedelemszerzésre irányuló tevékenysége. 

(4) E rendelet értelmében vállalkozó a gazdasági tevékenységét 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 ahhoz kapcsolódó szolgáltatást végző 
magánszemély és őstermelői igazolvánnyal rendelkező magánszemély 

d) Az egyes tevékenység gyakorlásáról szóló jogszabályok alapján vállalkozói 
igazolványhoz nem kötött tevékenységet folytató személy. 

e) Jogi személy, a jogi személyiség nélküli gazdasági társaság. 
f) Egyéb szervezet. 

 
2. §. 

 
AZ ÁLLANDÓ ÉS IDEIGLENES JELLEGGEL VÉGZETT IPAR ŰZÉSI 

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 jelleggel végzett iparűzési tevékenység, ha az önkormányzat illetékességi 
területén az ott székhellyel (telephellyel) nem rendelkező vállalkozó: 

a. Piaci és vásározói kiskereskedelmet folytat. 
b. Építőipari, valamint nyomvonalas létesítményen végzett kivitelezési és 

fenntartási munkát, továbbá ezekkel kapcsolatos szerelési, szervezési, 
lebonyolító, szaktanácsadó, felügyeleti tevékenységet végez, illetőleg 
természeti erőforrást tár fel, vagy kutat, feltéve, hogy a folyamatos vagy 



megszakításokkal végzett tevékenység időtartama adóéven belül legalább 1 
hónap, de a 6 hónapot nem haladja meg. 

 
Ha a tevékenység időtartama a 6 hónapot meghaladja, akkor a tevékenység végzésének helye 
telephelynek minősül. 
 

3. §. 
 

AZ ADÓKÖTELEZETTSÉG KELETKEZÉSE ÉS MEGSZ ŰNÉSE 
 

(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. 

 
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 alvállalkozói teljesítés értékével, valamint: 

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

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

iparűzési tevékenységet, akkor az adó alapját – a tevékenység sajátosságaira leginkább 
jellemzően – a vállalkozónak kell a mellékletben meghatározottak szerint 
megosztania. 

(3) Ideiglenes jelleggel végzett iparűzési tevékenység esetében az adót a tevékenység 
végzésének naptári napjai alapján kell megállapítani. Minden megkezdett nap, egy 
napnak számít. 

 
5. §. 

 
AZ ADÓ MÉRTÉKE 

 
(1) Az adó mértéke az adóalap: 

a) 1,4 %-a 
b) ideiglenes jelleggel végzett iparűzési tevékenység esetén az adóátalány naptári 

naponként kerül megállapításra, melynek összege 4.000 Ft/nap. 
 

6. §. 
 

ADÓMENTESSÉG, KEDVEZMÉNYEK 
 

(1) Őstermelői igazolvánnyal rendelkezők a mindenkori törvényi határig adómentesek, 
viszont az e fölötti bevétellel rendelkezők az egész bevételük után adókötelesek. 

(2) Mentes az ideiglenes jelleggel végzett iparűzési tevékenység megfizetése alól a 2. §. 



(2) bekezdés a) pontjában meghatározott vállalkozó, amennyiben a helyi piac, vásár, 
búcsú területén helypénzt (közterület használati díjat) fizet. 

7. §. 
 

ZÁRÓ RENDELKEZÉS 
 
 

(1)  E rendelet hatályba lépésének időpontja 1999. január 01. 
(2)  E rendelet kihirdetéséről a jegyző gondoskodik. 

 
 
 
 
Bencze László sk.      Kovács Györgyné sk. 
polgármester       jegyző 
 
 
 
 
Kihirdetési záradék: 
 
 
E rendelet egységes szerkezetben kihirdetve, rendelkezéseit 2007. január 1-től kell 
alkalmazni. 
 
 
 
TÍMÁR LÁSZLÓ sk.      KOVÁCS GYÖRGYNÉ sk. 
Polgármester       Jegyző 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
ÉRTELMEZ Ő RENDELKEZÉSEK 
 

1.) NETTÓ ÁRBEVÉTEL: 
a) a számviteli törvényben meghatározott értékesítés nettó árbevétele, továbbá a 

kapott kamatok és kamatjellegű bevételek együttes összege, csökkentve a 
kamatozó értékpapírok eladási árában érvényesített kamat bevételként 
elszámolt összegével, a b-j) alpontokban foglalt eltérésekkel. 

b) A hitelintézeteknél és pénzügyi vállalkozásoknál: a kapott kamatok és 
kamatjellegű bevételek csökkentve a fizetett kamatok és kamatjellegű 
ráfordításokkal, növelve az egyéb pénzügyi szolváltatás bevételeivel, a 
befektetési szolgáltatás nettó árbevételével. 

c) Biztosítóknál: a biztosítástechnikai eredmény növelve a nettó működési 
költségekkel, a befektetésekből származó biztosítástechnikai ráfordításokkal 
(csak életbiztosítási ágnál), az egyéb biztosítástechnikai ráfordításokkal, a 
befektetések nettó bevételével és a nem biztosítási tevékenység bevételeivel: 
csökkentve a kapott osztalékokkal és részesedésekkel, a saját tulajdonú, saját 
használatú ingatlanok bevétel korrekciójával és a kamatozó értékpapírok 
vételárában érvényesített kamat ráfordításként elszámolt összegével, valamint 
a kártalanítási számlával szemben ráfordításként elszámolt összeggel. 

d) költségvetési szerveknél: vállalkozási tevékenységgel kapcsolatos 
pénzforgalmi bevétel. 

e) 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. 

f) A külföldi székhelyű vállalkozás magyarországi fióktelepénél: a fióktelep 
számviteli beszámolója alapján kimutatott, az a) pont szerinti – illetve, ha 
külföldi székhelyű vállalkozás a b-c-e) alpontok valamelyikében említett 
szervezet, akkor az ott meghatározottak szerinti – nettó árbevétel. Amennyiben 
fióktelep szerepel az Állami Pénz- és Tőkepiaci Felügyelet által a kockázati 
tőkebefektetésekről, a kockázati tőketársaságokról, valamint a kockázati 
tőkealapokról szóló törvény előírásai szerint vezetett nyilvántartásban, akkor a 
j) alpont szerinti nettó árbevétel. 

g) A b-g-j) alpontokban nem említett szervezetnél (lakásszövetkezet, társasház, 
alapítvány, társadalmi szervezet, ügyvédi iroda, intézmény stb.) – 
könyvvezetési kötelezettségtől függően – a vállalkozási tevékenységből 
származó, az a) pont szerinti nettó árbevétel vagy pénzforgalmi bevétel. Nem 
minősül vállalkozási tevékenységből származó árbevételnek a társasház és a 
lakásszövetkezet belső szolgáltatásból származó árbevétele. 

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. 

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 tőkebefektetésekről, a kockázati tőketársaságokról, valamint a 
kockázati tőkealapokról szóló törvény hatálya alá tartozó kockázati 
tőketársaságoknál és a kockázati tőkealapoknál: az a) pont szerinti nettó 
árbevétel, valamint a befektetett pénzügyi eszköznek minősülő részvények, 
részesedések – kockázati tőkebefektetések . eladási árának és könyv szerinti 
értékének különbözetében keletkezett a mérlegkészítés időpontjáig 
pénzügyileg realizált árfolyamnyereség, továbbá az ilyen befektetések után 
kapott osztalék és részesedés együttes összege. 

 
23-25. 
 
26. 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 magánszemélye, 
d) az egyes tevékenységek gyakorlásáról szóló jogszabályok alapján meghatározott feltételek 
szerint végezhető, de vállalkozói igazolványhoz nem kötött (pl. egyéni ügyvédi, közjegyzői, 
önálló bírósági végrehajtói, magán orvosi, szakértői, tervezői) tevékenységet folytató 
magánszemély 
e) jogi személy, ideértve a felszámolása, vagy végelszámolás alatt levő jogi személyt is. 
f) egyéb szervezet, ideértve a felszámolás, vagy végelszámolás alatt lévő szervezetet is. 
27. Önkormányzat költségvetése javára megállapított adó:l mindazon adók, illetékek, 
adójellegű kötelezettségek, amelyeknek az önkormányzati költségvetése javára való 
teljesítését jogszabály írja elő. 
28. Szálláshely: egész éven át, vagy csak időszakosan üzletszerűen működtetett olyan 
létesítmény, amely éjszakai elszállásolásra és tartózkodásra szolgál 
29. Szállásdíj: a szálláshely általános forgalmi adóval csökkentett ára a kötelező reggeli és 
egyéb szolgáltatások nélkül. 
30. Vendégéjszaka: vendégenként eltöltött – éjszakát is magában foglaló vagy így elszámolt – 
legfeljebb 24 óra. 
 

2.) Telephely 
 

a) Az adóalany olyan állandó üzleti létesítménye – függetlenül a használat jogcímétől – 
ahol részben vagy egészben iparűzési tevékenységet folytat, azzal, hogy a telephely 
kifejezés magában foglalja különösen a gyárat, az üzemet, a műhelyt, a raktárt, a 
bányát, a kőolaj- vagy földgáz kutat, az irodát, a fiókot, a képviseletet, a termőföldet, a 
hasznosított (bérbe vagy lízingbe adott) ingatlant. 

 
3.) eladott áruk beszerzési értéke: 

 
A kettős könyvvitelt vezető vállalkozások esetében a számvitelről szóló törvény szerinti 
eladott áruk beszerzési értéke. Az egyszeres könyvvitelt, valamint – személyi 
jövedelemadóról szóló törvény hatálya alá tartozó pénzforgalmi nyilvántartást vezető 
vállalkozók esetében a tárgyévi árukészlet-beszerzésre fordított kiadás, csökkentve a leltár 
szerinti záró árukészlet értékével, növelve a leltár szerinti nyitó árukészlet értékével. 
 



4.) Anyagköltség 
 
A kettős könyvvitelt vezető vállalkozások esetében a számvitelről szóló törvény szerinti 
anyagköltség. Az egyszeres könyvvitelt, valamint – a személyi jövedelemadóról szóló törvény 
hatálya alá tartozó – pénzforgalmi nyilvántartást vezető vállalkozók esetében a tárgyévi 
anyagkészlet-beszerzésre fordított kiadás, csökkentve a leltár szerinti záró anyagkészlet 
értékével, növelve a leltár szerinti nyitó anyagkészlet értékével. 
 

5.Anyagkészlet: árukészlet 
 
A számvitelről szóló törvény szerint anyagkészletnek, kereskedelmi árukészletnek minősülő, 
vásárolt készlet. 
 
6. alvállalkozói teljesítések értéke 
 
Az adóalany által továbbszámlázott, olyan alvállalkozói teljesítés mértéke, amelynek végzése 
során az adóalany mind megrendelőjével, mind alvállalkozójával a Polgári Törvénykönyv 
szerinti vállalkozási szerződéses kapcsolatban áll, valamint a továbbszámlázott közvetített 
szolgáltatások értéke, feltéve, hogy az eladott áruk beszerzési értékeként vagy 
anyagköltségként nem vette figyelembe. 
 
7. Közvetített szolgáltatások 
 
Az adóalany által igénybe vett szolgáltatás harmadik személynek részben, vagy egészben – 
változatlan formában – történő átadása. 
 

8.Székhely 
 
Belföldi szervezet esetében az alapszabályban (alapító okiratban), a cégbejegyzésben 
(bírósági nyilvántartásban), az egyéni vállalkozó esetében a vállalkozói igazolványban ekként 
feltüntetett hely, ilyen hely hiányában vagy több ilyen hely van, akkor a központi ügyvezetés 
helye, a magánszemélyek esetében az állandó lakóhely. 
A külföldi székhelyű vállalkozás magyarországi fióktelepe vonatkozásában a székhely alatt a 
cégbejegyzésben a fióktelep helyeként megjelölt helyet kell érteni. 
 
Melléklet 
az 1990. évi C. törvény 39. §-ához 
 
9.) a 39. §. (19 bekezdése szerint csökkentett nettó árbevétel megosztása: 
 

a) a megosztás elvét, pontos menetet, az adóelőleg és az adó összegét a 
vállalkozónak – az adóhatóságok (állami, önkormányzati) által ellenőrizhető 
módon – a fizetési kötelezettség keletkezésekor írásban rögzíteni kell 

b) a vállalkozási tevékenység végzésének helyei között megosztott nettó 
árbevételnek (pl. termelés, forgalom, bér vagy létszám alapján) a tevékenység 
végzésével arányosnak kell lennie. 

c) a vállalkozási tevékenység végzésének helyire osztott nettó árbevételek 
összegének meg kell egyeznie a vállalkozó teljes nettó árbevételének 
összegével. 



d) az adóelőleg számításánál ugyanazt a megosztási elvet kell alkalmazni, mint az 
adó számításnál. 

e) ugyanazon adóév folyamán csak egyféle megosztási módot lehet alkalmazni. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


