
Mátraballa Községi Önkormányzat Képviselőtestületének
13/1998. (XII.9.) rendelete 

a helyi iparűzési adó bevezetéséről
(módosításokkal egységes szerkezetben)

A  Képviselőtestület  –  a  helyi  önkormányzatokról  szóló  1990.  évi  LXV.  törvény  16.§  (1) 
bekezdésében biztosított  jogkörében eljárva – a  helyi  adókról  szóló  többszörösen módosított 
1990.  évi  C.  törvény  1.§  (1)  bekezdésében  kapott  felhatalmazás  alapján  Mátraballa  község 
közigazgatási területén a helyi iparűzési adó bevezetéséről a következő rendeletet alkotja: 1

I. fejezet
Adómegállapítás joga és az adókötelezettség

1. §
A helyi adókról szóló 1990. évi C. törvény felhatalmazása és rendelkezései szerint Mátraballa 
Községi  Önkormányzat  Képviselő-testülete  -  a  továbbiakban:  Önkormányzat  -  illetékességi 
területén helyi iparűzési adót vezet be.

2. §
(1)2Adóköteles az Önkormányzat illetékességi területén állandó vagy ideiglenes jelleggel végzett 
vállalkozási tevékenység (a továbbiakban:  iparűzési tevékenység). Az adó alanya a vállalkozó. 
Adóköteles  iparűzési  tevékenység:  a  vállalkozó  e  minőségében  végzett  nyereség-,  illetőleg 
jövedelemszerzésre irányuló tevékenysége.
(2) Az állandó és ideiglenes jelleggel végzett iparűzési tevékenység

a) 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.

b)3 Ideiglenes  jellegű  az  iparűzési  tevékenység,  ha  az  Önkormányzat  illetékességi 
területén  az  ott  székhellyel,  telephellyel  nem  rendelkező  vállalkozó:  építőipari, 
valamint  nyomvonalas  létesítményen  végzett  kivitelezési  és  fenntartási  munkát, 
továbbá  ezekkel  kapcsolatban  szerelési,  szervezési,  lebonyolító,  szaktanácsadói 
tevékenységet végez, illetőleg természeti erőforrást tár fel, vagy kutat, feltéve hogy 
folyamatosan vagy megszakításokkal végzett tevékenység időtartama adóéven belül 
legalább 1 hónap, de a 3 hónapot nem haladja meg. Ha a tevékenység végzésének 
helye telephelynek minősül. 

(3) Az  adókötelezettség  az  iparűzési  tevékenység  megkezdésének  napjával  keletkezik  és  a 
tevékenység megszűnésének napjával szűnik meg.
(4) Az  Önkormányzat  illetékességi  területén  alkalmi,  ideiglenes  jelleggel  végzett  iparűzési 
tevékenység  esetén  a  tevékenység  végzésének  időtartama  az  irányadó  az  adókötelezettség 
időbeni terjedelmére.

II. fejezet
Adómentesség, adókedvezmény

3. §
(1) 4Mentes a helyi iparűzési adó fizetési kötelezettség alól a helyi adókról szóló 1990. Évi C. 

törvény 3. § (2) bekezdésében meghatározott adóalany.
(2) 5

1 Megállapította: 15/2004. (V.11.) rendelet. Hatályos: 2004. május 12.-től.
2 Módosította: 15/2004. (V.11.) rendelet. Hatályos: 2004. május 12.-től.
3 Módosította: 14/2009. (XII.08.) rendelet 1. §-a. Hatályos: 2010. január 01.-től.
4 Módosította: 7/2003. (XI.24.) rendelet. Hatályos: 2004. Január 1.-től.
5 Hatályon kívül helyezte: 15/2004. (V.11.) rendelet. Hatályos: 2004. Május 12.-től.



(3) – (5) 6

III. fejezet
Az adó alapja, mértéke

4. §
(1) Az állandó jelleggel végzett iparűzési tevékenység esetén az adó alapja az értékesített termék, 
a  végzett  szolgáltatás  nettó  árbevétele,  csökkentve az eladott  áruk beszerzési  értékével  és az 
alvállalkozói teljesítés értékével, valamint    

a) 1999. Évben az anyagköltség 66 %-ával, 
b) 2000. Évtől az anyagköltséggel.

(2)  A 2. § (4) bekezdésében meghatározott esetben az adót a 5. § (2) bekezdése alapján kell 
megállapítani.
(3) Ha  a  vállalkozó  több  önkormányzat  illetékességi  területén  végez  állandó  iparűzési 
tevékenységet,  akkor az adó alapját  – a tevékenység sajátosságaira leginkább jellemzően – a 
vállalkozónak kell az 1990. Évi C. törvény mellékletében meghatározottak szerint megosztania.

5. §
(1)7Állandó jelleggel végzett iparűzési tevékenység esetén az adó mértéke az adóalap 2 % - a.
(2)8 Az ideiglenes alkalmi jelleggel végzett iparűzési tevékenység esetén a napi iparűzési adó 
összege 1.000.- Ft, kivéve a piaci és egyéb kicsinybeni értékesítést, amelynél 100.- Ft.

IV. fejezet
Adóelőleg, az adó megfizetése. Eljárási szabályok

6. §
(1) A vállalkozó az adókötelezettséget önadózással teljesíti.  A vállalkozónak a helyi iparűzési 

adóról az adóévet követő május 31.-ig kell bevallást adni.
(2) 9A vállalkozó a helyi iparűzési adóra adóelőleget köteles fizetni az 1990. Évi C. törvény 41. § 

(2) bekezdése szerint. A vállalkozó az adóelőleget félévi részletekben az adóév március 15.-
ig, illetve szeptember 15.-ig köteles fizetni.

(3) A  vállalkozónak  az  iparűzési  adóelőleget  –  az  egyszeres  könyvvezetésre  kötelezett 
kivételével – a várható éves adó 90 % - ának megfelelő összegre az adóév december 20. 
napjáig ki kell egészítenie. 

(4) Az  ideiglenes,  alkalmi  jelleggel  végzett  tevékenység  utáni  iparűzési  adót  legkésőbb  a 
tevékenység befejezése napján kell megfizetni,  kivéve a közterület-használati  engedélyhez 
kötött tevékenységeket.

(5) Amennyiben a tevékenységhez  közterület-használati  engedély is  szükséges,  akkor a  helyi 
iparűzési adó befizetése feltétele a közterület-használati engedély kiadásának. 

(6) A székhely,  illetőleg telephely szerinti önkormányzatokhoz az adóévre fizetendő adóból – 
legfeljebb azonban annak összegéig terjedően – a  (4) bekezdésben meghatározott  módon 
levonható az ideiglenes tevékenység után az adóévben megfizetett adó. 

(7) Az ideiglenes  tevékenység  után  megfizetett  adó  a  székhely,  illetve  telephely(ek)  szerinti 
önkormányzatokhoz fizetendő adóból a vállalkozás szintjén képződő teljes törvényi adóalap 
és az egyes (székhely, illetve telephely(ek) szerinti) önkormányzatokhoz kimutatott törvényi 
adóalapok arányában vonható le.

(8) Az adó megfizetése az adóbevallást nem pótolja. Az erre kötelezett adózónak akkor is kell 
adóbevallást tennie, ha az adót megfizette, vagy később fizeti meg. 

6 Hatályon kívül helyezte: 7/2003. (XI.24.) rendelet. Hatályos: 2004. Január 1.-től.
7 Módosította: 13/2005. (XI.22.) rendelet. Hatályos: 2006. január 1.-től.
8 Módosította: 14/2009. (XII.08.) rendelet 5. § (2) bekezdése. Hatályos: 2010. január 01.-től.
9 Módosította: 5/1999. (IV.2.) rendelet. Hatályos: 1999. Április 3.-tól. 
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(9) A vállalkozó a megfizetett adóelőleg és az adóévre megállapított tényleges adó különbözetét 
az adóévet követő május 31.-ig fizeti, illetőleg ettől az időponttól igényelheti vissza. 

Bejelentési kötelezettség

7. §
(1) Az adózó az  adókötelezettséget  –  kivéve  a  (2)  bekezdésben foglaltakat  –  a  tevékenység 

megkezdésétől  számított  15  napon  belül  köteles  az  önkormányzati  adóhatóságnak 
bejelenteni. A már működő vállalkozásoknak az Önkormányzat adót bevezető rendeletének 
hatályba lépését követő 15 napon belül kell bejelentést tenni az adózónak az adóhatósághoz, 
az adóévre várható adójáról.

(2) Az  ideiglenes,  alkalmi  jellegű  iparűzési  tevékenységet  az  adózó,  a  tevékenység 
megkezdésekor köteles bejelenteni.

(3) Az adózónak  az  adókötelezettséget  érintő  változást  annak  bekövetkezésétől  számított  15 
napon belől az adóhatóságnak be kell jelentenie.

Méltányosság

8. §
(1)-(2)10

(3)  Az  adómentesség,  illetve  adókedvezmény  tárgyában  hozott  érdemi  határozat  elleni 
fellebbezést a körjegyzőnél, mint I. fokú adóhatóságnál kell előterjeszteni. A fellebbezést az 
ügy összes iratával a fellebbezési határidő leteltétől számított nyolc napon belül a körjegyző 
felterjeszti a felettes szervhez, a Heves Megyei Közigazgatási Hivatalhoz. 

Záró rendelkezések

9. §
(1) E rendeletben nem szabályozott  kérdésekben a helyi  adókról szóló, többször módosított 

1990. évi C. törvény és az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény rendelkezései az 
irányadók.

(2) Ezen rendelet 1999. Január 1.-én lp hatályba.
(3) A helyi iparűzési adó rendelet kihirdetéséről a jegyző gondoskodik. 

Mátraballa, 2006. január 01.

Forgó János sk. Dr. Csóti Dorottya sk.
                                  polgármester    körjegyző

A kivonat hiteles.
Mátraderecske, 2010. szeptember 07. Dr. Jakab Dorottya

                      körjegyző

10 Hatályon kívül helyezte: 15/2004. (V.11.) rendelet. Hatályos: 2004. Május 12.-től.
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