
Bükkszék Község Önkormányzata 2003. évi 16. (XI. 26.) számú rendelete a 
helyi iparűzési adóról 

(a 2004. Évi 22. (12.30.) rendelettel egységes szerkezetben)  
 
Bükkszék Község Önkormányzata a helyi adókról szóló többször módosított 1990. évi C. tv. 
(továbbiakban Ht.) 1. §.  (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján a helyi iparűzési adó 
bevezetését rendeli el az alábbiak szerint: 
 

Általános rendelkezések 
 

1. §. 
 
(1) A rendelet területi hatálya: e rendeletet Bükkszék község közigazgatási területén belül kell 

alkalmazni. 
(2) Tárgyi hatálya: e rendelet kiterjed a településen állandó, vagy ideiglenes jelleggel végzett 

vállalkozási tevékenységre. 
(3) A rendelet alanya: a vállalkozó, aki a rendelet területi hatálya szerinti vállalkozási 

tevékenységet végez. 
 

Az adókötelezettség szabályai 
 

2. §. 
 
(1) Adóköteles iparűzési tevékenység: a vállalkozó e minőségben végzett nyereség, illetőleg 

jövedelemszerzésre irányuló tevékenysége. (Ht. 36. §.) 
(2) Az adókötelezettség az állandó jelleggel végzett vállalkozási tevékenység megkezdése 

napjával keletkezik, és a tevékenység megszűnése napjával szűnik meg. (Ht. 38. §.) 
(3) Az ideiglenes jelleggel végzett vállalkozási tevékenység esetén a tevékenység végzésének 

időtartama az irányadó az adókötelezettség időbeni terjedelmére. (Ht. 38. §.) 
 

Az adó mértéke 
3. §. 

(1) Az adó alapja a Ht-ben meghatározott árbevétel. 
(2) Állandó jelleggel végzett iparűzési tevékenység esetén az adóalap 1,8%-a. 
(3) Ideiglenes jelleggel végzett iparűzési tevékenység esetén az adó mértéke: 

- a Ht. 37§ (2) bekezdés a/ pontja szerinti tevékenység végzés után naptári 
naponként 1. 000 Ft, 

- a Ht. 37§. (2) bekezdés b/ és c/ pontja szerinti tevékenység végzés után naptári 
naponként 5. 000 Ft. 

 
Az adó bejelentése, bevallása 

 
4. §. 

 
(1) Az adóalanyt a vállalkozási tevékenység megkezdésétől számított 15 napon belül 

bejelentési kötelezettség terheli. 
(2) Az ideiglenes jelleggel folytatott vállalkozási tevékenység esetén az adóalany a 

tevékenység megkezdésekor köteles az adóhatóság felé bejelentést tenni. 
(3) Az adóalany az adókötelezettségét érintő változást annak bekövetkezésétől számított 15 

napon belül az adóhatóságnak köteles bejelenteni. 



(4) A bejelentésnek az adózás rendjéről szóló törvényben meghatározott adatokat kell 
tartalmaznia. 

(5) Az iparűzési adóról az adóévet követő év május 31.-ig az adóalany önadózóként bevallást 
nyújt be. 

 
Az adóelőleg megállapítása, az adó megfizetése 

 
5. §. 

 
(1) Az adóalany adókötelezettsége teljesítése érdekében adóelőleget köteles fizetni, évi két 

részletben március 15.-ig és szeptember 15.-ig. 
(2) Az adóelőleg összegét a helyi adóról szóló 1990. évi C. törvényben meghatározottak 

alapján kell megállapítani. 
(3) Ha a jogszabály változás miatt az adó alapja, vagy mértéke az adóévre módosul, az előleg 

összegét ennek figyelembe vételével kell megállapítani. 
 
 

Záró rendelkezések 
6. §. 

 
(1) E rendeletben nem szabályozott kérdésekben a helyi adókról szóló 1990. évi C. törvény, 

valamint az adózás rendjéről szóló 1990. évi XCI. tv rendelkezései az irányadóak. 
(2) E rendelet 2004. január 1.-vel, a 3.§. (3) bekezdése 2005. január 1.-vel lép hatályba, 

kihirdetéséről a körjegyző gondoskodik. 
 
 
 
Bükkszék, 2004. december 31. 
 

Dr. Katona Miklósné     Tarjányi Lászlóné 
       polgármester                 körjegyző 

 
 
 
 

 


