
Parád Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 
a 9/2004. (IV.29.) számú rendelettel valamint  
a 13/2003.(XII.10.) sz. rendelettel módosított 

10/2002. (XII.12.) számú rendelete a helyi iparűzési adóról  
 
 

A helyi iparűzési adóról szóló 1991. évi XXIV. törvénnyel, az 1992. évi LXXVI. törvénnyel, 
valamint az 1995. évi XCVIII. törvénnyel módosított 1990. évi C. törvény 1. §-ában kapott 
felhatalmazás alapján az önkormányzat a következő rendeletet alkotja. 
 

1. §  
Az adó bevezetése 

Parád Nagyközség Önkormányzata illetékességi területén alkalmazza a helyi ipatűzési adót. 
 

2. § 
Adókötelezettség, az adó alanya 

 
„Adóköteles az önkormányzat illetékességi területén állandó vagy ideiglenes jelleggel végzett 
vállalkozási tevékenység (a továbbiakban: iparűzési tevékenység).  
Az adó alanya a vállalkozó.” 

 
3. § 

Adómentességek 
Adómentes a mezőgazdasági termelésből elért árbevétel évi 600.000.-Ft-ig, valamint a 
mezőgazdasági jellegű szolgáltató tevékenység évi 200.000.-Ft bevételig 2007. december 31-
ig. 

4. § 
Az 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. 

 
5. § 

 
Az adó alapja 

 
Az adó alapja a Htv 39. §  39/A. § és 39/B. §-ai szerint kerül meghatározásra. 

 
6. § 

 
Az adó mértéke 

 
(1) Állandó jelleggel végzett iparűzési tevékenység esetén az adó évi mértéke: 
      az adóalap 1,5 %-a 
 
(2) Ideiglenes jelleggel végzett iparűzési tevékenység estén az átalány naptári naponként: 
      500,-Ft 
 
 
 



7.  § 
 

Az adóelőleg megállapítása és az adó megfizetése 
 

(1) Az adóelőleg megállapítása és az adó megfizetése a Htv. 41. § és 42. § rendelkezései 
      szerint kerülnek meghatározásra. 
 
(2)  A helyi adóhatóság jogosult arra, hogy a Htv. 42. § (5) bekezdésében meghatározott  
      pénzkezelési szabályok betartásával 5.000,- forintot meg nem haladó összegű helyi adóra 
      készpénzfizetést elfogadjon. 

 
8. § 

 
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. 
 

9. § 
 

Adóellenőrzés 

Az önkormányzat 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. 

10. § 
 

Jogkövetkezmények 

(1) Önellenőrzéssel megállapított, vagy módosított adóalap, illetőleg adóhiány önellenőrzési 
pótlékfizetési kötelezettséget eredményez, ha az önellenőrzési pótlékfizetési 
kötelezettséggel jár, annak teljesítésével az adózó mentesül adóbíróság és az önellenőrzés 
időpontjáig esedékes késedelmi pótlék, valamint mulasztási bírság megfizetése alól. 

(2) Adóhiány megállapítása adóbírságot, a bevallási, bejelentési kötelezettség elmulasztása, 
késedelmes teljesítése mulasztási bírság megállapítását eredményezi. 

(3) Az adó és adóelőleg késedelmes megfizetése vagy utólagos megállapítása esetén az 
esedékesség napjától késedelmi pótlékot kell megállapítani, illetőleg fizetni. 

 
11. § 

 
Adómérséklés, fizetési halasztás 

Az önkormányzati adóhatóság adómérséklési eljárása során a 2003. évi XCII. Törvény 134. §-
ban foglalt rendelkezések szerint köteles eljárni.  
  

12. § 
 

Értelmező rendelkezések 
 

Ezen rendelet esetében a Htv.  52. § szerinti értelmező rendelkezések alkalmazandók. 
 



13. § 
 

Záró rendelkezések 
 

(1) 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 
módosított 1990. évi XCI. törvény, valamint a helyi adókat érintő hatályos törvények 
rendelkezéseit kell alkalmazni. 

(2) Ez a rendelet 2003. január 01. napján lép hatályba. 
(3)  Ezen rendelet hatályba lépésével az önkormányzat 1/1998. /III.10.) és az azt módosító 
       7/1999. (XII.15.) számú rendelete hatályát veszti. 
 
1. melléklet 
Az 5. § (2) bekezdés szerinti nettó árbevétel megosztása: 
a) a megosztás elvét, pontos menetét, az adóelőleg és az adó összegét a vállalkozónak az 
önkormányzati adóhatóság által ellenőrizhető módon a fizetési kötelezettség keletkezésekor 
írásban rögzítenie 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 helyeire 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 
számításánál; 
e) ugyanazon adóév folyamán csak egyféle megosztási módot lehet alkalmazni; 
f) a megosztásnál figyelmen kívül kell hagyni a területileg elkülönülő segédüzemeket, 
szolgáltató és energiatermelő, javító-, karbantartó üzemeket, raktárakat, ha tevékenységük 
kizárólag saját termelést szolgál. Ha azonban külső szolgáltatást is végeznek árbevétel 
ellenében, akkor az ezzel elért árbevételt a megosztásnál figyelembe kell venni. 
 
 
 
 
 
Parád, 2003. december 9. 
 
 

 
 
   
 

Varró Gyula                       Nagy Oszkár  
                               jegyző                         polgármester 
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