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Bük Város Önkormányzat  
20/2008. (XII.30) rendelete 

a helyi iparőzési adóról  
 
 

Bük Város Önkormányzatának Képviselı-testülete a többször módosított 1990. évi C. tv. I. 
fejezetének 1.§ (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján a rendeletben szabályozott módon 
helyi iparőzési adót vezet be. 

1.§ 
A helyi iparőzési adó bevezetésének célja az önkormányzat önálló gazdálkodásának elısegítése, a 
pénzeszközeinek kiegészítésével a helyi közszolgáltatások biztosítása. 
 

2.§ 
(1) Adóköteles az önkormányzat illetékességi területén állandó vagy ideiglenes jelleggel végzett  
vállalkozási tevékenység /a továbbiakban: iparőzési tevékenység/ 
(2) Az adó alanya a vállalkozó. 

3.§ 
Adóköteles iparőzési tevékenység a vállalkozó e minıségében végzett nyereség, illetıleg 
jövedelemszerzésre irányuló tevékenysége. 
 

Az állandó és ideiglenes jelleggel végzett iparőzési tevékenység 
4.§ 

(1) A vállalkozó állandó jellegő iparőzési tevékenységet végez az önkormányzat illetékességi 
területén, ha ott székhellyel, telephellyel rendelkezik, függetlenül attól, hogy tevékenységét részben 
vagy egészben székhelyén /telephelyén/ kívül folytatja.  
(2) Ideiglenes jellegő az iparőzési tevékenység, ha az önkormányzat illetékességi területén az ott 
székhellyel, telephellyel nem rendelkezı vállalkozó 
 a./ piaci és vásározó kiskereskedelmet folytat, 
 b./ építıipari tevékenységet folytat, illetıleg természeti erıforrást tár fel vagy kutat, feltéve, 
hogy a folyamatosan vagy megszakításokkal végzett tevékenység idıtartama adóéven belül a 30 
napot meghaladja, de nem éri el a 181 napot. Ha a tevékenység folytatásának idıtartama a 180 
napot meghaladja, akkor a tevékenység végzésének helye telephelynek minısül, 
             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. 

 
5.§ 

(1) Az adókötelezettség az iparőzési tevékenység megkezdésének napjával keletkezik és a     
tevékenység megszőnésének napjával szőnik meg. 
(2) Az önkormányzat illetékességi területén ideiglenes /alkalmi/ jelleggel végzett iparőzési 
tevékenység esetén a tevékenység végzésének idıtartama az irányadó az adókötelezettség idıbeni 
terjedelmére. 
 

6.§ 
(1) Állandó jelleggel végzett iparőzési tevékenység esetén az adó alapja a nettó árbevétel, 
csökkentve az eladott áruk beszerzési értékével, közvetített szolgáltatások értékével, az 
anyagköltséggel. Mentes az adóalapnak az a része, amely a külföldön létesített telephelyen 
végzett tevékenységbıl származik, közszolgáltató szervezetnek nem minısülı vállalkozó 
külföldi adóalap része esetén azonban csak akkor, ha azt a telephely szerinti állam 
önkormányzatának fizetendı, a vállalkozási tevékenységet terhelı adó terheli.  
(2) Ha a vállalkozó több önkormányzat illetékességi területén végez állandó jellegő iparőzési 
tevékenységet, akkor az adó alapját- a tevékenység sajátosságaira leginkább jellemzıen – a 
vállalkozónak kell a 3. számú mellékletben meghatározottak szerint megosztania. 
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(3) Ideiglenes jelleggel végzett iparőzési tevékenység esetében az adót a tevékenység végzésének 
naptári napjai alapján kell megállapítani. Minden megkezdett nap egy napnak számít. 
 
 

7.§ 
Az adót az adózó köteles megállapítani /önadózás/ bevallani és megfizetni. A bevallási és fizetési 
kötelezettség idıpontját az 1.számú melléklet rögzíti.  

 
8.§ 

(1) Az állandó jelleggel végzett iparőzési tevékenység esetén az adó évi mértéke:  2 % 
(2) az illetékességi területen ideiglenes /alkalmi/ jelleggel végzett iparőzési tevékenység esetén az 
adó mértéke: 
     a./ aki piaci és vásározó kiskereskedelmet folytat, a tevékenység végzése után naptári naponként 
1000. Ft. 
     b./ a rendelet 4.§-ának b./ és c./ pontjában meghatározott tevékenység után naptári naponként 
5000. Ft. 

9.§ 
E rendeletben nem szabályozott kérdésekben a helyi adókról szóló többször módosított 1990. évi C. 
tv. az adózás rendjérıl szóló többször módosított 1990 évi XCI. törvény, valamint az iparőzési 
adóalap megállapításához a számvitelrıl szóló többször módosított 1991. évi XVIII. törvény 
rendelkezéseit kell alkalmazni.  

10.§ 
Ez a rendelet 2009. január 1. napján lép hatályba 
 

11.§ 
(1) E rendelet hatályba lépésével hatályát veszti 
               - 18/2003. (XII.15.) sz. rendelet. 
(2) Kihirdetésérıl a jegyzı gondoskodik az alábbiak szerint: 
    - Polgármesteri Hivatal hirdetıtáblájára történı kifüggesztéssel 
    - A helyi könyvtárban történı elhelyezéssel. 
 
Bük, 2008. december 29. 
 
 
  Horváth Lajos s.k.   Horváthné Szabó Anikó  
   polgármester       jegyzıi feladatok ellátásával megbízott aljegyzı 
 
 
 
Az egységes szerkezet hiteléül:  
 
 
  Horváth Lajos s.k.   Horváthné Szabó Anikó sk. 
   polgármester    jegyzıi feladatok ellátásával megbízott aljegyzı 
 
Kihirdetési záradék: 
 
A rendelet kihirdetésre került. 
 
Bük, 2008. december 30. 
 

Horváthné Szabó Anikó 
jegyzıi feladatok ellátásával megbízott aljegyzı 
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1. számú melléklet a 20/2008. (XII.30.) 
rendelethez 

 
 
Az adóbevallás benyújtásának idıpontja: 
 
1./ Az adózó által megállapított adót, az adóévet követı május 31-ig kell bevallani. 
 
2./ Az adózó a megfizetett adóelıleget és az adóévre megállapított tényleges adó különbözetét az 
adóévet követı május 31-éig fizeti meg, illetıleg ettıl az idıponttól igényelheti vissza. 
 
 
Adóhatósághoz teljesítendı befizetések: 
 
1./ Az adózók az adóelıleget részletekben fizetik 
 
 1. részlet    adóév március 15-ig 
 2. részlet    adóév szeptember 15-ig 
 
2./ Az adózó a megfizetett adóelıleg és az adóévre megállapított tényleges adó különbözetét az 
adóévet követı év május 31-ig fizeti meg, illetıleg ettıl az idıponttól igényelheti vissza. 
 
 
3./ Az adózó az iparőzési adóelıleget – egyszeres könyvvezetésre kötelezett kivételével –  
     a várható éves fizetendı adó összegére az adóév december 20. napjáig kell kiegészíteni. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


