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      Tájékoztató az iparűzési adó bevezetéséről 
 
 
 
Tisztelt Cím! 
 
Osli község Önkormányzata a 2013. május 15.-én tartott testületi ülésén megalkotta a helyi iparűzési 
adóról szóló 5/2013.(V.22.) önkormányzati rendeltét, mely 2013. július 1. napján lép hatályba. 
A helyi adókról szóló 1990. évi C. törvény (továbbiakban: Htv.) 35.§ alapján adóköteles az 
önkormányzat illetékességi területén állandó vagy ideiglenes jelleggel végzett vállalkozási tevékenység 
(a továbbiakban: iparűzési tevékenység).  
 
Az adó alanya a vállalkozó. 
Vállalkozó: a gazdasági tevékenységet saját nevében és kockázatára haszonszerzés céljából, 
üzletszerűen végző 

a)  a személyi jövedelemadóról szóló törvényben meghatározott egyéni vállalkozó, 
b) a személyi jövedelemadóról szóló törvényben meghatározott mezőgazdasági őstermelő, feltéve, 

hogy őstermelői tevékenységéből származó bevétele az adóévben a 600 000 forintot meghaladja, 
c) a jogi személy, ideértve azt is, ha az felszámolás vagy végelszámolás alatt áll, 
d) egyéni cég, egyéb szervezet, ideértve azt is, ha azok felszámolás vagy végelszámolás alatt állnak; 

 
Adófizetési kötelezettsége van továbbá a községben telephellyel rendelkező vállalkozónak, a 
szolgáltatást végző cégeknek (távközlési-, víz-, villany- és gázszolgáltató cégek) 
(a telephely kifejezés magában foglalja különösen a gyárat, az üzemet, a műhelyt, a raktárt, a bányát, a 
kőolaj- vagy földgázkutat, a vízkutat, a szélerőművet (szélkereket), az irodát, a fiókot, a képviseletet, a 
termőföldet, a hasznosított (bérbe vagy lízingbe adott) ingatlant, az ellenszolgáltatás fejében igénybe 
vehető közutat, vasúti pályát,…) 
 
Az adó mértéke Osli községben az adóalap 1,4 %-a. 
 
A befizetés történhet csekken vagy átutalással a 11737090-15368140-03540000 számú helyi iparűzési 
adó számlára. 
 
Az adó alapja a nettó árbevétel, csökkentve 

• az eladott áruk beszerzési értéke és a közvetített szolgáltatások értéke, együttes - a (4)-(8) 
bekezdésben meghatározottak szerint számított - összegével, 

• az alvállalkozói teljesítések értékével, 
• az anyagköltséggel, 
• az alapkutatás, alkalmazott kutatás, kísérleti fejlesztés adóévben elszámolt 

közvetlenköltségével. 
 
 



 
A Htv. 41. § (1) bekezdés alapján a vállalkozó adóelőleget köteles a (3) bekezdésben foglalt esetekben 
a bejelentkezéssel egyidejűleg az adóhatóság által rendszeresített nyomtatványon bejelenteni, illetve 
minden más esetben a bevallás-benyújtással egyidejűleg bevallani. A benyújtott - adóelőleget 
tartalmazó - bejelentkezési nyomtatvány végrehajtható okiratnak minősül. 
(3) Az adóköteles tevékenységét az önkormányzat illetékességi területén az adóév közben kezdő, 
valamint az átalakulással létrejött vállalkozó esetén, továbbá ha az önkormányzat az adót első 
alkalommal vagy év közben vezeti be, az előlegfizetési időszak az adókötelezettség, átalakulás, 
adóbevezetés kezdő napjától az azt követő adóév első félévének utolsó napjáig terjedő időtartam. 
(6) A (3) bekezdés szerinti esetekben az adóelőleg-részletek összege a vállalkozó által az 
adókötelezettsége keletkezésének adóévére várható adó figyelembevételével az előlegfizetési 
időszakra időarányosan megállapított - az ezen időszak alatt esedékes egyes adóelőleg-fizetési 
időpontokra egyenlő arányban megosztott - bejelentett összeg. 
 
Az eljárás jogi alapjai: 

• Az adózás rendjét szabályozó többször módosított 2003. évi XCII. törvény 
• A helyi adókról szóló többször módosított 1990. évi C. törvény 
• A személyi jövedelemadóról szóló többször módosított 1995. évi CXVII. törvény 
• Osli Község Önkormányzata Képviselő-testületének a helyi iparűzési adóról szóló 

5/2013.(V.22.) önkormányzati rendelete 
 
 
Mellékelten megküldöm a helyi rendelet másolatát, valamint a bejelentkezéshez szükséges 
nyomtatványt, melyet 2013. július 15-ig kérek kitöltve, aláírva visszajuttatni hatóságomhoz. 
 
Ügyintézés:          Szerdai napokon: 8-16 óra között 
 
 
 
Tisztelettel: 
 
 
 
Osli, 2013. június 5. 
 
 
 
        Pásztor Katalin 
              jegyző 
 


