
M Á S O L A T 
Vác Város Önkormányzat Képviselő-testületének 

5/1991. (III. 11.) önkormányzati rendelete   
a helyi iparűzési adóról   

 

(Az időközi módosításokkal egységes szerkezetben) 
 
 

Az 1990. évi C. tv. felhatalmazása alapján  Vác Városi Önkormányzat Képviselő-testülete Vác 
Város közigazgatási területén helyi adót vezet be a város működésének és fejlődésének biztosítása 
érdekében. 
 
1. § Vác Város Önkormányzat Képviselő-testülete a város közigazgatási területén bevezeti a helyi 
iparűzési adót. 
 

Az adókötelezettség, az adó alanya 
 

2. § (1) Adóköteles Vác város illetékességi területén állandó, vagy ideiglenes jelleggel végzett 
vállalkozási tevékenység (továbbiakban: iparűzési tevékenység). 
(2) Az adó alanya a vállalkozó. 
(3) Az adókötelezettséget nem befolyásolja az, hogy az adóalany az adóköteles tevékenységét a 
székhelyén, vagy telephelyén (részlegében) vagy azon kívül végzi. 
(4) A vállalkozó állandó jellegű iparűzési tevékenységet végez az önkormányzat területén, ha ott 
székhellyel, telephellyel rendelkezik, függetlenül attól, hogy tevékenységét részben, vagy egészben 
székhelyén (telephelyén) kívül folytatja. 
(5) Ideiglenes jellegű az iparűzési tevékenység, ha az önkormányzat illetékességi területén 
székhellyel, telephellyel nem rendelkező vállalkozó 

− építőipari tevékenységet folytat, illetőleg természeti erőforrást tár fel, vagy kutat 
feltéve, hogy a folyamatosan vagy megszakításokkal végzett tevékenység 
időtartama adóévben 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. 

 
Adókedvezmény   

 
3. § 50 %-os iparűzési adókedvezmény illeti meg azt a vállalkozót, akinek/amelynek a mindenkor 
hatályos helyi adókról szóló 1990. évi C. tv. rendelkezései alapján számított vállalkozás szintű 
adóalapja nem éri el a 2 millió forintot.     

  
Adómentesség  

 
3/A. §  
 
 

Az adókötelezettség keletkezése és megszűnése 
 

4. § (1) Az adókötelezettség az iparűzési tevékenység megkezdésének napjával keletkezik és a 
tevékenység megszűnésének 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. 



 
5. §  

Az adó mértéke 
 

6.  § (1) Állandó jelleggel végzett iparűzési tevékenység esetén az adó mértéke az adóalap 2 %-a. 
(2) Ideiglenes jelleggel végzett iparűzési tevékenység esetén az adó mértéke a rendelet 2. § (5) 
bekezdés szerinti tevékenység végzése esetén naptári naponként 5.000 Ft.   
(3) Az ideiglenes jelleggel végzett iparűzési tevékenység esetén fizetendő adó  
megállapításánál minden megkezdett nap egész napnak számít. 
 
7. § Az iparűzési adót az adózó köteles megállapítani, bevallani és megfizetni (önadózás). 
 

Az adóelőleg megállapítása és az adó megfizetése 
 

8. § (1) A Vácott állandó jelleggel végzett iparűzési tevékenységet folytatók, valamint az e 
rendeletben felsorolt ideiglenes jellegű iparűzési tevékenységet folytatók a helyi iparűzési 
adójukat, valamint helyi iparűzési adóelőleg-fizetési kötelezettségüket Vác Város Önkormányzata 
helyi iparűzési adóbeszedési számlája javára teljesítik. 

   (2) Az adóelőleget megállapítani a helyi adókról szóló 1990. évi C. törvény 41. § (2)-(7) 
bekezdései alapján kell. 
   (3)  
   (4)  
   (5)   
   (6) Az adóelőleget félévi részletekben az adóév március 15-ig, illetve szeptember 15-ig kell 
megfizetni. 
   (7) Az (1)-(2) bekezdésben foglaltak alkalmazásával megállapított adóelőleget és az éves 
adókötelezettség különbözetét a tárgy évet követően az éves bevallásban kell elszámolni. A 
különbözetet a bevallásra előírt időpontig kell megfizetni, ill. ettől az időponttól lehet 
visszaigényelni. 
Ugyanígy számol el az adóalany akkor is, ha megszűnése miatt évközben köteles adóbevallást 
adni. 
 
9. § Az adóhatóság készpénzbefizetést nem fogadhat el. 
 
10. § Az iparűzési adóról szóló rendeletben nem szabályozott kérdésekben a helyi adókról szóló 
1990. évi C. törvény és az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény rendelkezéseit kell 
alkalmazni. 
 

Hatálybaléptetés 
 
11. § E rendelet 1991. április 1-én lép hatályba. A rendelet kihirdetéséről a Jegyző köteles 
gondoskodni. 
 
11/A. § (1) E rendeletet egységes szerkezetben a 28/1999. (XII.15.) önkormányzati rendelet, a 
34/2000.(XII.19.) önkormányzati rendelet, a 29/2002. (XII.13.) önkormányzati rendelet, a 
31/2004. (XI. 26.) önkormányzati rendelet alapján. A rendelet 2. §-át módosította a 31/2004. (XI. 
26.) önkormányzati rendelet. A 3. §-t módosította a 29/2002. (XII. 13.) önkormányzati rendelet 
és a 31/2004. (XI. 26.) önkormányzati rendelet. Az Adómentességet a 30/1997. (XI. 28.) 
önkormányzati rendelet, a 29/2002. (XII.13.) önkormányzati rendelet és a 31/2004. (XI. 26.) 
önkormányzati rendelet módosította. A 3/A. §-t módosította a 33/2012. (VII.20.) önkormányzati 
rendelet. A rendelet 4. §-át módosította a 47/1992. (XII. 21.) önkormányzati rendelet és a 



31/2004. (XI. 26.) önkormányzati rendelet. Az 5. §-t hatályon kívül helyezte a 29/2002. (XII. 13.) 
önkormányzati rendelet. A 6. §-t a 31/2004. (XI. 26.) önkormányzati rendelet módosította. A 8. § 
(1) bekezdést a 47/1992. (XII. 21.) önkormányzati rendelet és a 31/2004. (XI. 26.) 
önkormányzati rendelet módosította. A 8. § (2) bekezdését a 47/1992. (XII. 21.) önkormányzati 
rendelet módosította. A 8. § (3) bekezdését a 47/1992. (XII. 21.) önkormányzati rendelet 
módosította. A 8. § (4) bekezdését a 47/1992. (XII. 21.) önkormányzati rendelet módosította. A 
8. § (6) bekezdését a 28/1995. (XII. 11.) önkormányzati rendelet módosította. A rendelet 10. §-át 
a 29/1999. (XII. 15.) önkormányzati rendelet és a 31/2004. (XI. 26.) önkormányzati rendelet 
módosította. 
 
(2) A 8. § (2) bekezdését módosította a 45/2013. (IX.20.) önkormányzati rendelet 2. § (1) 
bekezdése. A 8. § (3) bekezdését hatályon kívül helyezte a 45/2013. (IX.20.) önkormányzati 
rendelet 2. § (2) bekezdése. A 8. § (4) bekezdését a 45/2013. (IX.20.) önkormányzati rendelet 2. § 
(2) bekezdése. A 8. § (5) bekezdését a 45/2013. (IX.20.) önkormányzati rendelet 2. § (2) 
bekezdése helyezte hatályon kívül. A rendelet 3/A. §-át a kihirdetés napjától hatályon kívül 
helyezte a 45/2013. (IX. 20.) önkormányzati rendelet. 
 
 
 
 
 dr.Kovács Tibor sk.    Bartos Ferenc  sk. 
  jegyző           polgármester 
 

 
 

A másolat hiteles. 
Az egységes szerkezetbe foglalás és a lakosság értesítése közzététel útján (legutóbb 2013. 
szeptember 20. napján) megtörtént. 
 
Deákné dr. Szarka Anita s.k. 
jegyző 
 
 

 


