
 
Bordány Nagyközség Önkormányzati Képviselő- testületének 21/2015.(X.30.) önkormányzati 

rendelete a helyi iparűzési adóról 
 
 
Bordány Nagyközség Önkormányzat képviselő-testülete a Magyarország Alaptörvénye 32. 
cikkének (2) bekezdésében, valamint a helyi adókról szóló 1990. évi C. törvény (továbbiakban 
Htv.) 1.§ (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (1) 
bekezdés h) pontjában valamint Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. 
törvény 13.§ (1) bekezdés 13. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva Bordány nagyközség 
illetőségi területén a helyi iparűzési adóról  az alábbi rendeletet alkotja:  
 
 

I. Adókötelezettség 
 
 

1. § (1) Adóköteles a helyi adókról szóló 1990. évi C. törvény (továbbiakban Htv.) 35. § (1) 
bekezdésében meghatározott, az önkormányzat illetékességi területén végzett Htv. 36. §-a 
szerinti iparűzési tevékenység. 

 
(2) Az adókötelezettség keletkezésére és megszűnésére a Htv. 38. §-ában foglalt 
rendelkezések az irányadók. 

 
2. § Az adó alanyai a Htv. 35. § (2) bekezdésében meghatározott személyek. 

 
 

II. Adómentesség 
 
 

3. § Mentes az adó alól: 
 
a) a Htv. 3. § (2) bekezdésében foglalt adóalany a (3) bekezdés szerinti adóévben. 
 
b) a vállalkozó akinek/amelynek a 39. § (1) bekezdés, illetőleg a 39/A. § vagy a 39/B. § 
alapján számított (vállalkozási szintű) adóalapja nem haladja meg az 500.000,-Ft-ot. 
c) a Htv. 39/C. § (4)-(5) bekezdésében foglaltak szerint a Htv. 52. §. 23. pontjában 
meghatározott háziorvos, védőnő vállalkozó, feltéve, ha annak vállalkozási szintű iparűzési 
adóalapja az adóévben a 20 millió forintot nem haladja meg. 

 
 

III. Az adó alapja és mértéke 
 
 

4. § (1) A Htv. 37. § (1) bekezdésében meghatározott állandó jelleggel végzett iparűzési 
tevékenység adó alapjának meghatározására a Htv. 39. § (1) bekezdése, illetve (4) – (8) 
bekezdéseiben foglaltak az irányadók. 

 
(2) Az adó alapjának egyszerűsített meghatározása a Htv. 39/A. § – 39/B. § rendelkezései 
szerint történhet. 

 
(3) Az adó alapjának megosztása a Htv. 39. § (2) bekezdése alapján történik. 

 



  

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

 
5. § (1) A Htv. 37. § (2) bekezdésében meghatározott ideiglenes jellegű iparűzési tevékenység 

esetében az adó megállapítására a 39. § (3) bekezdés rendelkezései az irányadók. 
 

(2) Az ideiglenes jelleggel végzett iparűzési tevékenység esetén az adó mértéke naptári 
naponként 5.000,-Ft. 

 
 

IV. Az adóelőleg megállapítása, az adó bevallása és megfizetése 
 
 

6. § (1) Az adóelőleg megállapítására, az adó bevallására és a megfizetésére a Htv. 41. §-ának 
rendelkezései, illetve az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény (továbbiakban: Art.) 
32. § (1) bekezdése az irányadók. Az iparűzési adónemhez kapcsolódó nyomtatványok az 
önkormányzati adóhatóság által működtetett elektronikus rendszer igénybevételével 
elektronikus formában is benyújthatóak. 

 
(2) Az iparűzési adóhoz tartozó befizetések az önkormányzat 10402142 – 21423516 – 
02440000 számú iparűzési adó számlájára teljesíthetők. 

 
 

V. Egyéb rendelkezések 
 
 

7. § E rendelet a belső piaci szolgáltatásokról szóló az Európai Parlament és Tanács 
2006/123/EK irányelvnek való megfelelést szolgálja. 

 
8. § E rendeletben nem szabályozott kérdésekben a Htv.-ben, valamint az Art.-ban foglaltak az 

irányadók. 
 
 

VI. Záró rendelkezések 
 
 

9. § (1) E rendelet 2016. január 1. napján lép hatályba. 
 

(2) Hatályát veszti a helyi iparűzési adóról szóló 4/2013. (II.18.) Ö.r. számú rendelet  
 
 
 

Tanács Gábor     Dr. Fodor Ákos 
 polgármester            jegyző 

 
 
Z á r a d é k :  
A rendelet kihirdetése 2015. október 30. napján megtörtént. 
 
 

Dr. Fodor Ákos 
        jegyző 


