
Pilisszántó Község Önkormányzatának 
 14/1996. (XIL20.) számú rendelete 

a helyi iparűzési adóról 
egységes szerkezetben 

 
A helyi adókról szóló többször módosított 1990. évi C. törvény 1. §. (1) bekezdésében, illetve 
a 6. §. a./ pontjában kapott felhatalmazás alapján Pilisszántó Község Önkormányzat Testülete 
a helyi iparűzési adót határozatlan időre bevezeti. 
A helyi iparűzési adó szabályairól az alábbi rendeletet alkotja: 
 

ADÓKÖTELEZETTSÉG KELETKEZÉSE ÉS MEGSZÜNÉSE 
 

1. § 
 
(1) Adóköteles Pilisszántó község illetékességi területén végzett vállalkozási tevékenység (a 
továbbiakban iparűzési tevékenység). 
 
(2) Adóköteles iparűzési tevékenység: a vállalkozó e minőségében végzett nyereség, illetőleg 
jövedelemszerzésre irányuló tevékenysége. 
 
(3) Az adókötelezettséget nem befolyásolja az, hogy az adóalany az adóköteles tevékenységet 
a székhelyén vagy telephelyén (részlegében) vagy azon kívül végzi. 
 

2. § 

 
(1) Az adókötelezettségi az iparűzési tevékenység megkezdésének napjával keletkezik és a 
tevékenység megszűnésének napjával szűnik meg. 
 
(2) (4) Az önkormányzat illetékességi területén a Htv 37§ (2) bekezdés szerinti iparűzési 
tevékenység végzésének időtartama az irányadó az adókötelezettség időbeni terjedelmére. 
 

AZ ADÓ ALAPJA ÉS MIÉRTÉKE 
 

3. § 
 
(1) (4)  Az adó alapjára vonatkozó előírásokat a Htv. 39§ -a tartalmazza. 
 
(2) (4)  Ha a vállalkozó az iparűzési tevékenységet több önkormányzat illetékességi területén 
végzi és az adó alapja az egyes illetékességi területeken elkülönítetten nem áll rendelkezésre, 
akkor azt-tevékenység sajátosságaira leginkább jellemzően-a vállalkozónak kell megosztania 
(3) (4)   Pilisszántó Község illetékességi területén a Htv 37§ (2) bekezdés szerinti iparűzési 
tevékenység esetében az adó alapja a tevékenység napokban számított időtartama. 
 
 

4. §.(1) 
 
(1) A helyi iparűzési adó évi mértéke – a (2) bekezdésben foglalt kivételektől eltekintve – 
2005. január 1-től az adóalap 1,5 %-a. 
 

(2) Az ideiglenes (alkalmi) jelleggel végzett iparűzési tevékenység után fizetendő adó 
mértéke: napi 500 Ft átalány. 
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AZ ADÓELŐLEG MEGÁLLAPÍTÁSA, AZ ADÓ MEGFIZETÉSE 

 
5. §(4)   

 
Az adóelőleg megállapítására, az adó bevallására és az adó megfizetésére vonatkozó 
előírásokat a Htv. 41§-42§ tartalmazza 
 

ADÓMENTESSÉGEK, ADÓKEDVEZMÉNYEK 
 

6.§ (4)   
 
A Htv 39/C § -ben foglalt mentességeken és kedvezményeken túl kedvezményben részesül az 
a helyi vállalkozó: 
a) aki a rendelet mellékletében szereplő alapítványokat támogatja- a támogatás összegével –
csökkentheti iparűzési adóját 
b) 500 Ft/fő/hó kedvezmény illeti meg azt a vállalkozót, aki pilisszántói szakmunkás 
tanulókat alkalmaz szakmunkásként. 
 
 

BEJELENTKEZÉS, AZ ADÓ BEVALLÁSA 
 

7. § 
 
(1) E rendelet 11. §. (8) bekezdésében meghatározott adóalany adókötelezettségének 
kizárólag önadózás útján tehet eleget. 
 
(2) Az adózó köteles az önkormányzat adóhatóságánál adókötelezettségének keletkezésétől 
számított 15 napon belül nyilvántartásba vétel végett, az e célra rendszeresített 
nyomtatványon írásban bejelentkezni. 
 
(3) Az önadózással megállapított adóról az adóalany az erre a célra rendszeresített 
nyomtatványon az adóévet követő év május 31. napjáig köteles adóbevallását az 
önkormányzati adóhatósághoz benyújtani. 
 
(4) Az adózónak az adókötelezettséget érintő változásról a változást követő 15 napon belül az 
előírt nyomtatványon tájékoztatni kell az önkormányzati adóhatóságot. 
 
(5) A (3) bekezdésben foglaltaktól függetlenül az adózónak 30 napon belül adóbevallást kell 
tennie, ha: 
 
a./ felszámolását (végelszámolását) rendelték el, a felszámolás kezdő időpontját megelőző 
nappal, 
 
b./ átalakul, az átalakulás napjával, 
 
c./ felszámolási eljárás, vagy végelszámolás nélkül megszűnik, vagy adóköteles 
tevékenységét megszünteti, a megszűnés napjával. 
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(6) A bejelentkezés, illetőleg a bevallás - az adózás rendjéről szóló törvény szabályai szerint 
ki nem mentett - elmulasztása (késedelmes teljesítése) esetén az önkormányzati adóhatóság 
mulasztási bírságot szab ki. 
 
(7) Az adó megfizetése az adóbevallást nem pótolja. 
 

8.§ 
 
(1) Az adóelőleget a várható éves fizetendő adó 90 %-ának megfelelő összegre az adóév 
december 20. napjáig ki kell egészíteni. 
(2) Az adózó az adóelőleg és az éves tényleges kötelezettség különbözetét 100 Ft-ra kerekítve 
fizeti meg, illetve igényelheti vissza.  
(3) Az ideiglenes (alkalmi) jelleggel végzett tevékenység utáni iparűzési adót legkésőbb a 
tevékenység befejezése napján kell megfizetni. 
 
(4) Az adózó az év folyamán befizetett adóelőleg és az éves tényleges adókötelezettség 
különbözetét az éves adóbevallás benyújtásával egyidejűleg fizeti meg, illetve igényelheti 
vissza. 
 
(5) Az adó késedelmes megfizetése esetén az esedékessége napjától késedelmi pótlékot kell 
fizetnie. 
 

9. § 
 
Azok a vállalkozások, amelyek éves adó befizetése a 300 e Ft-ot meghaladja, az adó 20 % -
ának felhasználására önkormányzati közérdekű célokat jelölhetnek meg: 
 
- felújítási munkákra 
- kommunális beruházásokra 
- környezetvédelmi – közterület-rendezési feladatokra - sport feladatokra 
- kulturális célra 
- közbiztonsági célra. 
 

ELJÁRÁSI SZABÁLYOK 
 

10. § 
 
(1) Önkormányzati adóhatóság az önkormányzat jegyzője. 
 
(2) A helyi iparűzési adó megállapításával, beszedésével és ellenőrzésével kapcsolatos 
elsőfokú hatósági feladatokat az önkormányzati adóhatóság látja el. 
 
(3) A nem magánszemély adózó esetében az önkormányzati adóhatóság 
- az adótartozást 
 - a bírságot 
- a pótlékot 
mérsékelheti vagy elengedheti, csőd, illetve felszámolási eljárás keretében ha - a 
kényszeregyezség kiterjesztő hatályát is figyelembe véve - egyezség megkötésére kerül sor. 
(4) Vállalkozói igazolvánnyal, iparigazolvánnyal, magánkereskedői engedéllyel rendelkező 
magánszemély adózó esetében az önkormányzati adóhatóság 
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- az adótartozást 
 - a bírságot 
- a pótlékot 
kivételes méltányosságból mérsékelheti vagy elengedheti, fizetési haladékot adhat, kivéve azt 
az adótartozást, adóhiányt, amely a bevétel eltitkolásával, a bizonylatok, a könyvek, 
nyilvántartások megsemmisítésével függ össze. 
 
 

ÉRTELMEZŐ RENDELKEZÉSEK 
 
 

11. §(4)  hatályon kívül helyezve 
 
  
 

ZÁRÓ  RENDELKEZÉSEK 
 

12. § 
 
(1)(3) Az e rendeletben nem szabályozott kérdésekben a helyi adókról szóló módosított 1990. 
évi C. törvény, az adózás rendjéről szóló módosított 2003. évi XCII. törvény, valamint a 
csődeljárásról, a felszámolási eljárásról szóló módosított 1991. évi IL. törvény vonatkozó 
rendelkezései az irányadók. 
 
 
(2) Ez a rendelet 1997. január 1- jén lép hatályba. 
 
 
 
Pilisszántó, 1996. december 20. 
 
 
 
 
Szőnyi Géza s.k.,      Szőnyi József s.k., 
  jegyző                     polgármester 
 
 
Záradék: Jelen önkormányzati rendelet a község hirdetőtábláján 1996. december 20-án kihirdetésre, illetve kifüggesztésre 
került. 
 
1.) Megállapította: 11/2004. (XI.30.) sz. önkorm. rendelet. Hatályos 2005. január 1-től. 
2.) Módosította: A 11/2011.(IX.14.) sz. önkormányzati rendelet. Hatályos: 2011. szeptember 14-étől. 
3.) Módosította: az 5/2012.(II.15.) sz. önkorm. rendelet. Hatályos: 2012.február 15.-étől 
4.) Módosította a 25/2015.(X.1) sz. önkorm. rendelet. Hatályos: 2016. .január 01-étől 
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„1. számú melléklet:(3) 

 
A 14/1996. (XII.20) számú önkormányzati rendelet 6.§ (3) bekezdése e) pontjához, illetve azon alapítványok 
jegyzéke, amelyek támogatásának összegével csökkenthető a helyi iparűzési adó: 

 Pilisszántói Oktatásért Alapítvány 
Címe: 2095 Pilisszántó, Petőfi Sándor u. 37. 
Adószáma:18681859-1-33 
Bankszámlaszáma: 65700031-10117523 

 Detsky Sad Santov Alapítvány/ Pilisszántó Óvodás Gyermekeiért 
Címe:2095 Pilisszántó, Kossuth Lajos u. 86. 
Adószáma:19184898-1-13 
Bankszámlaszáma:65700031-10115686” 

 
(1) a R. 12.§ (1) bekezdése az alábbiak szerint módosul: 

 „Az e rendeletben nem szabályozott kérdésekben a helyi adókról szóló többször módosított 1990. évi C. 
törvény, az adózás rendjéről szóló többször módosított 2003. évi XCII törvény, valamint a csődeljárásról, a 
felszámolási eljárásról szóló módosított 1991. évi IL. törvény vonatkozó rendelkezési az irányadók.” 

2. § 
 

Ez a rendelet a kihirdetés napján lép  hatályba, de rendelkezéseit 2012. január 1-jétől kell alkalmazni. A 
kihirdetés napja: 2012. február 15. 
 
 
 

Csicsmanczai Tamásné                             Garamvölgyiné dr. Dinnyés Viktória  
                polgármester                          jegyző 
 
 
Záradék: 
 
Jelen önkormányzati rendelet Pilisszántó Község Önkormányzat Polgármesteri Hivatalának hirdetőtábláján 
kifüggesztésre, kihirdetésre került. 
 
Pilisszántó, 2012. február 15.                                                                    Garamvölgyiné dr. Dinnyés  Viktória 
                                                                                                                                               jegyző 
 


