
Bordány Nagyközség Önkormányzat Képviselő- testületének 13/2020(XII.4.) 

önkormányzati rendelete 

a helyi iparűzési adóról 

 

Bordány Nagyközség Önkormányzat Képviselő- testülete a helyi adókról szóló 1990. évi C. 

törvény 1. § (1) bekezdésében és a 43. § (3) bekezdésében valamint a katasztrófavédelemről és 

a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) 

bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés h) pontjában, 

valamint Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) 

bekezdés 13. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el: 

 

1. Adókötelezettség 

 

1. §  (1) Adóköteles a helyi adóról szóló 1990. évi C. törvény (a továbbiakban: Htv.) 35. § 

(1) bekezdésében meghatározott, az önkormányzat illetékességi területén végzett a 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. 

 

2. Adómentesség 

 

3. §  Mentes a helyi iparűzési adó alól: 

 

a) a Htv. 3. § (2) bekezdésében foglalt adóalany a (3) bekezdés szerinti adóévben, 

 

b) a vállalkozó akinek vagy amelynek a Htv. 39. § (1) bekezdés, illetőleg a Htv. 39/A. § 

vagy a Htv. 39/B. § alapján számított (vállalkozási szintű) adóalapja nem haladja meg 

az 500.000,-Ft-ot, 

 

c) a Htv. 39/C. § (3) 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. 

 

4. § (1) A vállalkozó a Bordány település közigazgatási területén megvalósuló és üzembe 

helyezett, a vállalkozó által első ízben használatba vett beruházásának értékével 

csökkentheti települési szintű adóalapját. 

 

(2) Az adóalap csökkentésének mértéke az adóévben nem haladhatja meg a számított 

települési szintű adóalap 25% - át. 

 

(3) Amennyiben a beruházás érteke az adóévben meghaladja az igénybe vehető mentesség 

összegét az adózó a beruházás üzembe helyezésének évét követő további két évben, a 

beruházás összegének erejéig érvényesítheti az adómentességet. 

 

 

 



3. Az adó alapja és mértéke 

 

5. § (1) A Htv. 37. § (1) bekezdésében meghatározott 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 iparűzési tevékenység esetén az adó mértéke az adóalap 2%-a. 

 

 

4. 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 Art. 2. melléklet II/A pont 1. alpontja az irányadó.  

 

(2) A helyi iparűzési adókhoz kapcsolódó adatlapok elektronikus rendszer igénybevételével 

elektronikus formában is benyújthatók. 

 

(3) A személyi jövedelemadó törvényben meghatározott mezőgazdasági őstermelőnek, 

akinek az őstermelői tevékenységéből származó bevétele az adóévben nem haladta meg 

az éves minimálbér 50%-át nyilatkozatot kell tennie az adóévet követő év ötödik hónap 

utolsó napjáig. Az adózónak a nyilatkozathoz csatolnia kell az őstermelői 

tevékenységéből származó bevételének igazolását is.  

 

 

5. Záró rendelkezések 

7. §  (1) A rendelet 2021. január 1. napján lép hatályba. 

(2) Hatályát veszti a helyi iparűzési adóról szóló 21/2015(X.30.) önkormányzati rendelet. 

 

 

 

 Tanács Gábor dr. Fodor Ákos 

 polgármester jegyző 

 


