
GELSE KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 
8/2009. (XII.22.) Rendelete 

a helyi iparűzési adóról 
 
 

Gelse Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a helyi adókról szóló többször módosított 
1990. évi C. törvény ( továbbiakban: Htv.)  1.§ (1) bekezdésében kapott felhatalmazása 
alapján a helyi iparűzési adóról a következő rendeletet alkotja: 

 
Az adókötelezettség, az adó alanya 

 
1. § 
 

(1) Adóköteles az önkormányzat illetékességi területén állandó vagy ideiglenes jelleggel 
végzett vállalkozási tevékenység. 
 

(2) Az adó alanya a vállalkozó. 
 

2. § 
 
Adóköteles iparűzési tevékenység: a vállalkozó e minőségben végzett nyereség-, illetőleg 
jövedelemszerzésre irányuló tevékenysége. 
 
 

Állandó és ideiglenes jelleggel végzett iparűzési tevékenység 
 

3. § 
 

(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 
ott székhellyel, telephellyel nem rendelkező  vállalkozó 
a.) piaci és vásározó kiskereskedelmi tevékenységet folytat, 
b.) építőipari tevékenységet folytat, illetőleg természeti erőforrást tár fel vagy kutat, 

feltéve, hogy a folyamatosan vagy megszakításokkal végzett tevékenység 
időtartama adóéven belül a 30 napot meghaladja, de nem éri el a 181 napot. Ha a 
tevékenység folytatásának időtartama a 180 napot meghaladja, akkor a 
tevékenység végzésének helye telephelynek minősül, 

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. 
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Az adókötelezettség keletkezése és megszűnése 
 
4. § 

 
(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 időtartama az irányadó az 
adókötelezettség időbeni terjedelmére. 

 
Az adó alapja 

 
5. § 
 

(1) Állandó jelleggel végzett iparűzési tevékenység esetén az adó alapja a nettó árbevétel. 
csökkentve az eladott áruk beszerzési értékével, a közvetített szolgáltatások értékével, 
az anyagköltséggel. Mentes az adóalapnak az a része, amely a külföldön létesített 
telephelyen végzett tevékenységből származik, közszolgáltató szervezetnek nem 
minősülő vállalkozó külföldi adóalaprésze esetén azonban csak akkor, ha azt a 
telephely szerinti állam önkormányzatának fizetendő, a vállalkozási tevékenységet 
terhelő adó terheli. 
 

(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 Htv. mellékletében 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. 

 
(4) Az (1) bekezdéstől eltérően 

a.) a személyi jövedelemadóról szóló törvény szerint az adóévben átalányadózó 
magánszemély ( egyéni vállalkozó, mezőgazdasági kistermelő) vállalkozó, 

b.) az a.) pont alá nem tartozó más vállalkozó 
az adó alapját a Htv. 39/A. § -ában meghatározott feltételek és szabályok szerint is, 
míg az egyszerűsített vállalkozói adó hatálya tartozó vállalkozó az adó alapját a Htv. 
38/B. §-ában meghatározott feltételek és szabályok szerint is megállapíthatja. 

 
 

Az adó mértéke 
 
6. § 
 

(1) Az állandó jelleggel végzett iparűzési tevékenység esetén az adó évi mértéke az 
adóalap 2 %-a. 
 



 3 

(2) Ideiglenes jelleggel végzett iparűzési tevékenység esetén az adó mértéke: 
a.) a 3. § (2) bekezdés a.) pontja szerinti tevékenység végzése után naptári naponként 

1.000,-Ft; 
b.) a 3. § (2) bekezdés b.) és c.) pontja szerinti tevékenység végzése után naptári 

naponként 5.000,-Ft. 
 

 
Záró rendelkezések 

 
7. § 

 
(1) Ez a rendelet 2010. január 01. napján lép hatályba. A rendelet kihirdetéséről a 

körjegyző gondoskodik. 
 

(2) Jelen rendelet hatályba lépésével egyidejűleg Gelse Község Önkormányzatának a helyi 
iparűzési adóról szóló – többször módosított – 8/1999. (XII.15.) rendelete hatályát 
veszti azzal, hogy a 2010. január 01. előtti időszakra vonatkozó adókötelezettségre az 
e rendeletben meghatározott szabályokat kell alkalmazni. 
 

(3) Jelen rendeletben nem szabályozott kérdésekben a helyi adókról és az adózás rendjéről 
szóló törvények mindenkor hatályos rendelkezéseit kell alkalmazni. 

 
 
 
Gelse, 2009. december 21. 
 
 
 
 
 

Téglás Zsuzsanna                                                      Rácz József 
                            Körjegyző                                                              Polgármester 
 
 
 
 
Záradék: 
 
A Rendelet kihirdetve 2009. december 22. napján. 
 
 
 
                                                                                                     Téglás Zsuzsanna 
                                                                                                          körjegyző 
 
              


