
ENYING VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK .../2009. (…..) számú 
rendelete

A helyi iparűzési adóról szóló 36/2000. (XII. 14.) számú  számú rendelet módosításáról

Enying Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a helyi adókról  szóló 1990. évi C. 
törvény 1. § (1) bekezdésében foglalt felhatalmazás alapján a helyi iparűzési adóról szóló 
36/2000. (XII. 14.) rendeletét (a továbbiakban: R.) az alábbiak szerint módosítja:

1. §

A R. 7. § (1)-(2) bekezdései helyébe a következő rendelkezések lépnek:

„(1) Állandó jelleggel végzett iparűzési tevékenység esetén az adó alapja a nettó árbevétel, 
csökkentve az eladott áruk beszerzési értékével, a közvetített szolgáltatások értékével, az 
anyagköltséggel. Mentes az adóalapnak az a része, amely a külföldön létesített telephelyen 
végzett tevékenységből származik, közszolgáltató szervezetnek nem minősülő vállalkozó 
külföldi  adóalaprésze  esetén  azonban  csak  akkor,  ha  azt  a  telephely  szerinti  állam 
önkormányzatának fizetendő, a vállalkozási tevékenységet terhelő adó terheli.

(2) Ha  a  vállalkozó  több  önkormányzat  illetékességi  területén  végez  állandó  jellegű 
iparűzési tevékenységet, akkor az adó alapját – a tevékenység sajátosságaira leginkább 
jellemzően – a vállalkozónak kell a helyi adókról szóló 1990. évi C. törvény 3.  számú 
mellékletben meghatározottak szerint megosztania.”

2. § 

A R. 9. § (8) bekezdésében szereplő: „az egyszeres könyvvezetésre kötelezett kivételével” 
szövegrész helyébe a „társasági adóelőlegnek az adóévi várható fizetendő adó összegére 
történő kiegészítésére kötelezett vállalkozónak” szövegrész lép. 

3. § 

A R. 11. § (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(3) Mulasztási bírság: a magánszemély adózó 200 ezer forintig, más adózó 500 ezer 
forintig terjedő mulasztási bírsággal sújtható, az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. 
törvény 172. § (1) bekezdésében felsorolt esetekben.”



4. §

(1) A R. 12. § (3) bekezdés helyébe helyébe a következő rendelkezés lép:

„(3) nettó árbevétel:
a) a számviteli törvényben meghatározott értékesítés nettó árbevétele (egyszeres könyvvitelt  

vezető  vállalkozó  esetében:  a pénzügyileg  rendezett  nettó  árbevétel  és  a  nem pénzben 
kiegyenlített értékesítés nettó árbevételének együttes összege), csökkentve a társasági 
adóról  és  az  osztalékadóról  szóló  törvény szerinti  jogdíjból  származó,  árbevételként 
elszámolt  ellenértékkel,  a  jövedéki  adó  fizetésére  kötelezett  vállalkozó  esetében  az 
adóhatósággal  elszámolt  -  az  egyéb  szolgáltatások  értékeként,  illetve  az  egyéb 
ráfordítások között kimutatott - jövedéki adó összegével, továbbá az egyéb ráfordítások 
között kimutatott, az adóhatósággal elszámolt regisztrációs adó, energiaadó összegével, 
feltéve, ha az így elszámolt regisztrációs adó, energiaadó összege az értékesítés nettó 
árbevételét növelte, valamint a külön jogszabály szerinti felszolgálási díj árbevételként 
elszámolt összegével, a b)-j) alpontokban foglalt eltérésekkel,

b)  a  hitelintézeteknél  és  pénzügyi  vállalkozásoknál:  a  kapott  kamatok  és  kamatjellegű 
bevételek csökkentve a fizetett kamatokkal és kamatjellegű ráfordításokkal, növelve az 
egyéb pénzügyi szolgáltatás bevételeivel, a befektetési szolgáltatások bevételeivel és a 
nem  pénzügyi  és  befektetési  szolgáltatás  bevételével.  Fedezeti  ügyletek  esetén  az 
alapügylet  (fedezett  tétel)  nyereségének/veszteségének  és  az  ahhoz  tartozó  fedezeti 
ügylet  veszteségének/nyereségének  nyereségjellegű  különbözete  tartozik  a  nettó 
árbevételbe.  A  számviteli  törvény  szerinti  kereskedési  célú  származékos  ügyletek 
esetében azok eredményének összevont különbözete tartozik a nettó árbevételbe, ha az 
nyereségjellegű,

c)  biztosítóknál:  a  biztosítástechnikai  eredmény  növelve  a  nettó  működési 
költségekkel,  a  befektetésekből  származó  biztosítástechnikai  ráfordításokkal  (csak 
életbiztosítási ágnál), az egyéb biztosítástechnikai ráfordításokkal, a kapott kamatokkal 
és  kamatjellegű  bevételekkel,  a  biztosítási  állományhoz  kapcsolódó  tárgyi  eszközök 
bevételeivel,  a  befektetések  értékesítésének  árfolyamnyereségével  és  az  egyéb 
befektetési  bevételekkel  (nem  életbiztosítási  ágnál),  az  életbiztosításból  allokált 
befektetési  bevétellel,  valamint  a  nem  biztosítási  tevékenység  bevételeivel,  valamint 
csökkentve  a  Kártalanítási  Számlával  szemben  ráfordításként  elszámolt  összeggel,  a 
tűzvédelmi hozzájárulásként elszámolt összeggel és a biztosítottaknak visszajuttatandó 
befektetési  eredménnyel.  Fedezeti  ügyletek  esetén  az  alapügylet  (fedezett  tétel) 
nyereségének/veszteségének  és  az  ahhoz  tartozó  fedezeti  ügylet 
veszteségének/nyereségének nyereségjellegű különbözete tartozik a nettó árbevételbe. 
A számviteli  törvény szerinti  kereskedési  célú  származékos  ügyletek  esetében  azok 
eredményének  összevont  különbözete  tartozik  a  nettó  árbevételbe,  ha  az 
nyereségjellegű,

d)  a  költségvetési  szerveknél:  a vállalkozási tevékenységgel kapcsolatos pénzforgalmi 
bevétel,

e) befektetési vállalkozásoknál:  a befektetési szolgáltatási tevékenység bevételei növelve 
a nem befektetési szolgáltatási tevékenység bevételeivel, valamint a kapott kamatokkal 



és  kamatjellegű bevételekkel.  Fedezeti  ügyletek  esetén  az  alapügylet  (fedezett  tétel) 
nyereségének/veszteségének  és  az  ahhoz  tartozó  fedezeti  ügylet 
veszteségének/nyereségének nyereségjellegű különbözete tartozik a nettó árbevételbe. 
A számviteli  törvény szerinti  kereskedési  célú  származékos  ügyletek  esetében  azok 
eredményének  összevont  különbözete  tartozik  a  nettó  árbevételbe,  ha  az 
nyereségjellegű,

f)  az  egyházi  jogi  személynél,  valamint  az  egyház  által  alapított  intézménynél:  a 
könyvvezetési kötelezettségtől függően a vállalkozási tevékenységből származó a) pont 
alatti nettó árbevétel, vagy pénzforgalmi bevétel,

g) a külföldi székhelyű vállalkozás magyarországi fióktelepénél, valamint a külföldi székhelyű  
európai részvénytársaság és európai szövetkezet magyarországi telephelyénél, továbbá egyéb más  
külföldi székhelyű vállalkozás magyarországi telephelyénél: a fióktelep (telephely) számviteli 
beszámolója  (ha  a  telephelynek  számviteli  beszámolókészítési  kötelezettsége  nincs, 
akkor nyilvántartásai, bizonylatai) alapján kimutatott, az a) pont szerinti, - illetve, ha a 
külföldi székhelyű vállalkozás a b), c) és e) alpontok valamelyikében említett szervezet, 
akkor  az  ott  meghatározottak  szerinti  -  nettó  árbevétel.  Amennyiben  a  fióktelep 
(telephely)  szerepel  a  Pénzügyi  Szervezetek  Állami  Felügyelete  által  a  kockázati 
tőkebefektetésekről, a kockázati tőketársaságokról, valamint a kockázati tőkealapokról 
szóló törvény előírásai szerint vezetett nyilvántartásban, akkor a j) alpont szerinti nettó 
árbevétel,

h)  a  b)-g)  és  j)  alpontokban nem említett  szervezetnél (lakásszövetkezet,  társasház, 
alapítvány,  társadalmi  szervezet,  ügyvédi  iroda,  intézmény  stb.)  -  könyvvezetési 
kötelezettségtől függően - a vállalkozási tevékenységből származó, az  a)  pont szerinti 
nettó árbevétel vagy pénzforgalmi bevétel. Nem minősül vállalkozási tevékenységből 
származó árbevételnek a társasház és a lakásszövetkezet belső szolgáltatásból származó 
árbevétele,

i) a magánszemélyek jövedelemadójáról szóló törvény hatálya alá tartozó vállalkozók 
esetében  a  tevékenységükkel  (termékeladás,  szolgáltatás)  összefüggésben  kapott 
általános forgalmi adó nélküli  készpénz, jóváírás,  természetben kapott  juttatás,  vagy 
bármilyen  vagyoni  érték,  növelve  az  árkiegészítéssel  és  csökkentve  a  fogyasztási 
adóval, továbbá az adóhatósággal elszámolt regisztrációs adó összegével, feltéve, ha a 
regisztrációs adó összege a termék ellenértéke részeként bevételként került kimutatásra,

j)  a  kockázati  tőkebefektetésekről,  a  kockázati  tőketársaságokról,  valamint  a 
kockázati tőkealapokról szóló törvény hatálya alá tartozó kockázati tőketársaságoknál 
és a kockázati tőkealapoknál: az a) pont szerinti nettó árbevétel, valamint a befektetett 
pénzügyi eszköznek minősülő részvények, részesedések - kockázati tőkebefektetések - 
eladási árának és könyv szerinti értékének különbözetében keletkezett, a mérlegkészítés 
időpontjáig pénzügyileg realizált árfolyamnyereség, továbbá az ilyen befektetések után 
kapott osztalék és részesedés együttes összege.”

5. §

A R. 12. § (6) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:



„(6)  közvetített  szolgáltatások  értéke: az  adóalany  által  saját  nevében  vásárolt  és  a 
harmadik személlyel (a megrendelővel) írásban kötött szerződés alapján, a szerződésben 
rögzített  módon  részben  vagy  egészben,  de  változatlan  formában  továbbértékesített 
(továbbszámlázott) szolgáltatás értéke. Közvetített szolgáltatásnál az adóalany vevője és 
nyújtója is a szolgáltatásnak, az adóalany a vásárolt szolgáltatást részben vagy egészben 
közvetíti  úgy,  hogy  a  megrendelővel  kötött  szerződésből  a  közvetítés  lehetősége,  a 
számlából a közvetítés ténye, vagyis az, hogy az adóalany nemcsak a saját, hanem az általa 
vásárolt  szolgáltatást  is  értékesíti  változatlan  formában,  de  nem  feltétlenül  változatlan 
áron,  egyértelműen  megállapítható.  Ide  sorolandó  továbbá  a  közvetített  szolgáltatások 
közé nem tartozó, az adóalany által továbbszámlázott olyan alvállalkozói teljesítés értéke, 
amelynek  végzése  során  az  adóalany  mind  megrendelőjével,  mind  alvállalkozójával  a 
Polgári  Törvénykönyv  (Ptk.)  szerinti  -  írásban  kötött  -  vállalkozási  szerződéses 
kapcsolatban  áll.  Alvállalkozói  teljesítés  értékének  minősül  annak  a  -  közvetített 
szolgáltatásnak nem minősülő - szolgáltatásnak az ellenértéke is, amelyet az adóalany az 
általa értékesített új (a használatbavételi engedély jogerőre emelkedését megelőzően vagy 
azt követően első ízben értékesített) lakás előállításához a Ptk. szerinti, írásban megkötött 
vállalkozási szerződés alapján vesz igénybe. Az e bekezdés szerinti értékkel az adóalany 
akkor csökkentheti a nettó árbevételét, ha azzal az ezen § (4) bekezdés szerint eladott áruk 
beszerzési értékeként vagy az ezen § (5) bekezdés szerint anyagköltségként vagy az ezen § 
(3) bekezdés a) pontja szerint jogdíjként nettó árbevételét nem csökkentette.”

   6. §

A R. egyéb rendelkezései változatlanul maradnak.

7. §

(1) E rendelet 2009. február 1. napján lép hatályba, rendelkezéseit 2009. január 1-től kell 
alkalmazni.

(2) E rendelet a hatálybalépését követő napon a hatályát veszti.

Enying, 2009. január 28.

  Tóth Dezső Szörfi István
polgármester     jegyző

Kihirdetve:
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