
1990. évi XCIII. törvény 
 
az illetékekről 
 
-kivonatos közlés- 
5. § (1) Teljes személyes illetékmentességben részesül: 
a) a Magyar Állam, 
b) a helyi önkormányzatok és azok társulásai, 
c) a költségvetési szerv, valamint a Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zrt., 
d) a társadalmi szervezet, a köztestület és a közhasznú társaság, 
e) az egyház, egyházak szövetsége, egyházi intézmény, 
f) az alapítvány, ideértve a közalapítványt is, 
g) a vízgazdálkodási társulat, 
h) az egészségbiztosítási szerv, a Nyugdíjbiztosítási Alap kezeléséért felelős 
nyugdíjbiztosítási szerv, 
i) a Magyar Nemzeti Bank, 
j) a Magyar Távirati Iroda Részvénytársaság, 
k) az Észak-atlanti Szerződés Szervezete, továbbá az Észak-atlanti Szerződés tagállamainak 
és az 1995. évi LXVII. törvényben kihirdetett Békepartnerség más részt vevő államainak 
Magyarországon tartózkodó fegyveres erői - ideértve az említett fegyveres erők 
alkalmazásában álló nem magyar állampolgárságú, hivatásos szolgálatban lévő és polgári 
állományú személyeket is - kizárólag a szolgálati kötelezettségükkel összefüggő illetékügyek 
tekintetében, 
l) a területfejlesztésről és területrendezésről szóló 1996. évi XXI. törvény hatálya alá tartozó 
fejlesztési tanács. 
(2) Az (1) bekezdés c)-g) pontokban említett szervezetet az illetékmentesség csak abban az 
esetben illeti meg, ha a vagyonszerzést, illetőleg az eljárás megindítását megelőző naptári 
évben folytatott vállalkozási tevékenységéből származó jövedelme után társasági adófizetési 
kötelezettsége, illetve - költségvetési szerv esetében - eredménye után a központi 
költségvetésbe befizetési kötelezettsége nem keletkezett. 
(3) Az illetékmentességnek a (2) bekezdésben meghatározott feltétele meglétéről a szervezet 
(alapítvány) vagyonszerzése esetén annak illetékkiszabás végett bejelentésekor, 
államigazgatási vagy bírósági eljárás esetén az eljárás megindításakor írásban köteles 
nyilatkozni. A nyilatkozatnak tartalmaznia kell, hogy a szervezet (alapítvány) - a 
vagyonszerzést, illetőleg az eljárás megindítását megelőző naptári évben folytatott 
vállalkozási tevékenységéből származó jövedelme után, vagy ilyen tevékenység hiányában - 
társasági adó fizetésére, illetve eredménye után költségvetési befizetésre nem volt kötelezett. 
73. § (1) Az államigazgatási eljárási illetéket az eljárás megindításakor illetékbélyeggel az 
eljárást kezdeményező iraton kell megfizetni a (2)-(4), a (7) és (8), valamint a (11) 
bekezdésekben foglaltak kivételével. 
(3) Az elsőfokú adóhatóságnál és az elsőfokú vámhatóságnál (a továbbiakban: adóhatóság) 
indított eljárás - ideértve az elektronikus úton kezdeményezett eljárást is - illetékét - a 
másolat, kivonat illetékének kivételével -, valamint az adóhatóság határozata ellen benyújtott 
fellebbezés illetékét az illetékes adóhatóság illetékbeszedési számlája javára kell megfizetni. 
A 73/A. § (1) bekezdésében foglaltaktól eltérően az esedékességkor meg nem fizetett eljárási 
illeték és a mulasztási bírság összegét az adóhatóság határozatban közli az ügyféllel, azzal 
hogy az eljárási illetéket a határozat kézhezvételétől számított 8 napon belül az adóhatóság 
illetékbeszedési számlájára mulasztási bírság nélkül fizetheti meg. Az így meg nem fizetett 
illetéket és a mulasztási bírságot az adóhatóság hajtja be. 
 



XXI. A hatósági bizonyítvány kiállítása iránti eljárás illetéke 
  
A hatósági bizonyítvány kiállítása 2000 forint illeték alá esik. Ha egy beadványban több 
hatósági bizonyítványt kérnek, az első példány után 2000 forint, minden további, az első 
példánnyal azonos tartalmú hatósági bizonyítvány után 600 forint illetéket kell fizetni. 
 
1991. évi LXXXII. törvény a gépjárműadóról 
 
„Kivonatos közlés”  
1. § (1) A belföldi érvényes rendszámtáblával ellátott gépjármű, pótkocsi, valamint a Magyar 
Köztársaság területén közlekedő, külföldön nyilvántartott tehergépjármű (a továbbiakban 
együtt: gépjármű) után gépjárműadót (a továbbiakban: adót) kell fizetni. 
(2) E törvény hatálya nem terjed ki a belföldi rendszámtáblával ellátott mezőgazdasági 
vontatóra, a lassú járműre és a lassú jármű pótkocsijára, a külön jogszabály szerinti 
„méhesházas” gépjárművekre, a munkagépre, a CD, a CK, a DT, az OT és a Z betűjelű 
rendszámtáblával ellátott gépjárműre, valamint a külföldön nyilvántartott tehergépjárművek 
közül azokra, amelyek az Európai Unió valamely tagállamában vannak nyilvántartva. 
 
Az adó alanya, az adófizetésre kötelezett 
2. § (1) Az adó alanya - a (2)-(4), illetve a (6) bekezdésben foglalt kivétellel - az a személy, 
aki/amely a közúti közlekedési nyilvántartásról szóló 1999. évi LXXXIV. törvény alapján 
vezetett járműnyilvántartásban (a továbbiakban: hatósági nyilvántartás) az év első napján 
üzemben tartóként, ennek hiányában tulajdonosként (a továbbiakban együtt e § 
alkalmazásában: tulajdonos) szerepel. Amennyiben a hatósági nyilvántartás szerint egy 
gépjárműnek több tulajdonosa vagy több üzemben tartója van, akkor közülük az adó alanya 
az, akinek/amelynek a nevére a forgalmi engedélyt kiállították. 
(2) Év közben újonnan vagy újra forgalomba helyezett gépjármű utáni adó alanya az, 
aki/amely a forgalomba helyezés hónapjának utolsó napján a hatósági nyilvántartásban 
tulajdonosként szerepel. 
(3) Az adóalany halálát, illetve megszűnését követő év 1. napjától - feltéve, hogy a hatósági 
nyilvántartásban ekkor még mindig az elhunyt személy vagy a megszűnt szervezet szerepel 
tulajdonosként - azt a személyt kell az adó alanyának tekinteni, akit/amelyet a halálesetet 
vagy megszűnést követően a hatósági nyilvántartásba elsőként tulajdonosként bejegyeztek. 
(4) Amennyiben a gépjármű tulajdonjogában bekövetkezett változást a korábbi tulajdonos 
(átruházó) a külön jogszabályban meghatározott módon bejelentette, akkor a bejelentési 
kötelezettség megnyíltát (szerződés megkötésének időpontját) követő év első napjától nem 
minősül adóalanynak. Ettől az időponttól kezdve a korábbi tulajdonostól tulajdonjogot szerző 
felet kell az adó alanyának tekinteni, kivéve ha ettől az időponttól a hatósági nyilvántartásban 
harmadik személy szerepel tulajdonosként. 
(5) Gépjármű tulajdonátruházása esetén, ha a tulajdonátszállással érintett felek egyike sem 
tesz eleget a külön jogszabály által meghatározott bejelentési kötelezettségének, akkor a 
tulajdonátszállás bejelentése évének utolsó napjáig az (1) bekezdés szerinti tulajdonos az adó 
alanya. 
(6) Az adó alanya az „E” és „P” betűjelű ideiglenes rendszámtáblával ellátott gépjármű esetén 
az, akinek/amelynek a nevére a rendszámtáblát az eljáró hatóság kiadta. 
(7) Az adóévre járó adót az adóalany köteles megfizetni. 
 
Adómentesség 
5. § Mentes az adó alól 
a) a költségvetési szerv, 



b) a társadalmi szervezet, az alapítvány a tulajdonában lévő gépjármű után, feltéve, ha a 
tárgyévet megelőző évben társasági adófizetési kötelezettsége nem keletkezett, 
c) a helyi és a helyközi tömegközlekedést lebonyolító gépjármű, 
d) az egyház tulajdonában lévő gépjármű, 
e) a létesítményi tűzoltóságot fenntartó gazdasági szervezetek azon tűzoltó szerkocsinak 
minősülő gépjárművei, melyek riasztás esetén részt vesznek a tűz elleni védekezésben, illetve 
a műszaki mentésben, 
f) a súlyos mozgáskorlátozott személy, a súlyos mozgáskorlátozott kiskorú, a 
cselekvőképességet korlátozó (kizáró) gondnokság alatt álló súlyos mozgáskorlátozott 
nagykorú személyt rendszeresen szállító, vele közös háztartásban élő szülő - ideértve a 
nevelő-, mostoha- vagy örökbefogadó szülőt is - (a továbbiakban együtt: mentességre jogosult 
adóalany) a tulajdonában lévő egy darab, 100 kW teljesítményt el nem érő személygépkocsi 
után, ide nem értve a személytaxiként üzemelő személygépkocsit. Ha a mentességre jogosult 
adóalany adóalanyisága és adókötelezettsége az adóévben több személygépkocsi után is fenn 
áll, akkor a mentesség kizárólag egy, a legkisebb teljesítményű személygépkocsi után jár, 
j) az a gépjármű, amelynek adómentességét nemzetközi egyezmény vagy viszonosság 
biztosítja. A viszonosság tekintetében az adópolitikáért felelős miniszter állásfoglalása az 
irányadó, 
k) az Észak-atlanti Szerződés Szervezete, továbbá az Észak-atlanti Szerződés tagállamainak 
és az 1995. évi LXVII. törvényben kihirdetett Békepartnerség más részt vevő államainak 
Magyarországon tarzózkodó fegyveres erői - ideértve a fegyveres erők alkalmazásában álló 
nem magyar állampolgárságú, hivatásos szolgálatban lévő és polgári állományú személyeket 
is - tulajdonában lévő gépjármű. 
18. § E törvény alkalmazásában 
10. költségvetési szerv az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény szerinti szerv, 
11. helyi és helyközi tömegközlekedés lebonyolítását szolgálja a gépjármű (autóbusz), 
amellyel a vállalkozó a kizárólag menetrend szerinti személyszállítást díjfizetés ellenében 
bárki által igénybe vehető módon végzi, 
12. súlyos mozgáskorlátozott az a személy, aki a súlyos mozgáskorlátozottak közlekedési 
kedvezményeinek rendszeréről szóló jogszabályban meghatározott állapota miatt súlyos 
mozgáskorlátozottnak minősül, és ezt a tényt az ott meghatározott orvosi szakvélemény 
igazolja, 
  
 
Luxusadó tájékoztató 
 
Lajosmizse Város Polgármesteri Hivatal Felsőlajosi Kirendeltségének Adóhatósága felhívja a 
felsőlajosi ingatlantulajdonosok figyelmét, hogy adóköteles a község területén lévő, lakásnak, 
valamint üdülőnek minősülő épület, vagy épületrész, feltéve, ha annak a – luxusadóról szóló 
2005.évi CXXI. törvény szerinti – számított értéke a 100 000 000 forintot eléri. 
 
Az adó alanya az, aki az év (adóév) első napján az ingatlan-nyilvántartásba bejegyzett 
tulajdonosa. Több tulajdonos esetén a tulajdonosok tulajdoni hányadaik arányában 
adóalanyok. Amennyiben a lakóingatlant az ingatlan-nyilvántartásba bejegyzett vagyoni 
értékű jog terheli, az annak gyakorlására jogosult az adó alanya. 
 
Az adókötelezettség a használatba vételi, illetőleg a fennmaradási engedély kiadását követő 
év első napján, az engedély nélkül épült, vagy anélkül használatba vett lakóingatlan esetén az 
adókötelezettség a tényleges használatba vételt követő év első napján keletkezik. Az adó 



alapja a lakóingatlan számított értéke. Az adó mértéke a lakóingatlan számított értékének 100 
000 000 forint feletti része után 0,5 százalék. 
 
Az adóalany az adókötelezettség keletkezéséről, változásáról, megszűnéséről az arra okot adó 
körülmény bekövetkeztét követő 15 napon belül köteles bejelentést tenni. 
 
2008. január 1-jétől a nem magánszemély tulajdonos is alanya a luxusadónak. A települési 
adóköteles adótárggyal rendelkező nem magánszemély alanyok bevallásuknak  
 
2008. január 15-ig 
 
kellett eleget tenni. 
 
A bevallást következő években csak akkor kell bevallást benyújtani, ha a bevallásban közölt 
adatokhoz képest változás történik. (pl.: a lakóingatlan hasznosításának jellege, az adóalany 
személye változik. 
 
Az adót két részletben, az adóbevallás alapján kibocsátott adóhatósági határozat jogerőre 
emelkedését követő 15 napon belül, - de legkorábban az adóév március 15-ig, - és szeptember 
15-ig kell megfizetni. 
 
TERMŐFÖLD BÉRBEADÁSBÓL SZÁRMAZÓ  
 
2…. ÉVI JÖVEDELEMADÓ BEVALLÁS 
 
 Tájékoztatója 
 
A személyi jövedelemadóról szóló 1995. évi CXVII. Törvény 74. §-a alapján a magánszemély 
termőföld-bérbeadásból származó bevételének (ideértve a földjáradékot is) származó 
bevételnek az egésze jövedelem, amely után az adó mértéke 25 százalék személyi 
jövedelemadót kell fizetni.  
 
Mentes, az adó alól a termőföld-bérbeadásból származó bevétel, ha a termőföld haszonbérbe 
adása alapjául szolgáló, határozott időre kötött megállapodás alapján a haszonbérlet 
időtartama az 5 évet eléri. A magánszemély köteles az ezen mentesség alapján korábban meg 
nem fizetett adót késedelmi pótlékkal növelt összegben megfizetni, ha a mentesség alapjául 
szolgáló szerződés az adómentesség feltételéül szabott időtartamon belül megszűnik. A 
termőföld bérbeadásából származó jövedelem adóztatása a föld fekvése szerint illetékes 
önkormányzati adóhatóság feladata. 
 
A termőföld bérbeadásából származó jövedelme adóját a 2003. évi XCII. Törvény 176.§-a 
szerint a magánszemély önadózás keretében megállapítja, továbbá a föld fekvése szerint 
illetékes önkormányzati adóhatóságnál bevallja és megfizeti.  
 
A befizetést  
 
Felsőlajos Önkormányzatának Termőföld Bérbeadásból Származó Jövedelemadó Számla 
javára kell teljesíteni.  
 
Számlaszám: 11732167-15540306-08660000 



 
A termőföld bérbeadásából származó jövedelem bevallását a magánszemély az erre a célra 
rendszeresített bevallási nyomtatványon a jövedelem megszerzésének évét követő év március 
20-áig teljesíti.  
 
Amennyiben a magánszemély több önkormányzat illetékességi területén szerez bevételt 
termőföld bérbeadásából, az adóbevallást és adófizetést önkormányzati adóhatóságonként 
külön-külön kell teljesíteni. 
Ha az adómentesség feltételéül szabott időtartamra kötött haszonbérleti szerződés ezen 
időtartam lejárta előtt adófizetési kötelezettséget keletkeztető módon megszűnik, az adót a 
magánszemélynek szintén be kell vallani és meg kell fizetni.  
 
Nem kell adóbevallást tenni annak a magánszemélynek, akinek termőföld-bérbeadásból 
származó jövedelme kizárólag kifizetőtől származik és a kifizető az adót levonta, vagy a 
termőföld bérbeadásából származó jövedelme mentes az adó alól. 
 
Ha a magánszemélynek termőföld-bérbeadásból olyan bevétele, jövedelme keletkezik, amely 
nem kifizetőtől származik, vagy a kifizető a jövedelem juttatásakor az adót levonni 
elmulasztotta, vagy a kifizető a bérleti díjat természetben fizette meg, az adót a magánszemély 
a jövedelem megszerzésének negyedévét követő hó 12-éig fizeti meg.  
 
KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ AZ IPARŰZÉSI ADÓBEJELENTKEZÉSI LAPHOZ 
 
Felhívjuk szíves figyelmét arra, hogy Felsőlajos Község Önkormányzata honlapján a 
http://www.felsolajos.hu  oldalon a  nyomtatványokat, rendeleteket, segédleteket letöltheti. 
 
Az iparűzési adókötelezettséget a helyi adókról szóló 1990. évi C. törvény (továbbiakban: 
Htv.) felhatalmazása alapján alkotott Felsőlajos Község Képviselő-testületének 
15/2007.(XII.20.). számú rendelete a helyi iparűzési adóról állapította meg.  
 
Az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. Törvény (továbbiakban Art.) 19.§ (2) bekezdése 
alapján az adókötelezettség keletkezését, annak bekövetkeztétől (a tevékenység 
megkezdésétől) számított 15 napon belül kell a „Bejelentkezési Lapon” megtenni. Felhívjuk a 
figyelmét arra, hogy az adózónak az adókötelezettségét érintő változásokat, annak 
bekövetkeztétől számított 15 napon belül írásban az önkormányzati adóhatósághoz be kell 
jelentenie. Az adókötelezettség az iparűzési tevékenység megkezdésének napjával keletkezik 
és a tevékenység megszüntetésének napjával szűnik meg. 
 
Az „Adóbejelentkezési lap” benyújtására Felsőlajos Község illetékességi területén gazdasági 
tevékenységet végző vállalkozók kötelezettek, illetve azon vállalkozások, 
akiknek/amelyeknek a városban telephelyük, fiókjuk, részlegük van.  
 
Vállalkozónak minősül:   
 
a gazdasági tevékenységet saját nevében és kockázatára haszonszerzés céljából,   
 
üzletszerűen végző 
 
a) a személyi jövedelemadóról szóló törvényben meghatározott egyéni vállalkozó,  
 



b) a személyi jövedelemadóról szóló törvényben meghatározott mezőgazdasági őstermelő, 
feltéve, hogy őstermelői tevékenységéből származó bevétele az adóévben a 600 000 forintot 
meghaladja, 
 
c) a jogi személy, ideértve azt is, ha az felszámolás vagy végelszámolás alatt áll, 
 
d) egyéb szervezet, ideértve azt is, ha az felszámolás vagy végelszámolás alatt áll;" 
 
Az adóalanyt azon településeken terheli állandó jellegű iparűzési tevékenység utáni 
adókötelezettség, ahol székhelye illetőleg telephelye található. A székhely és a telephely 
megállapítása kapcsán a Htv. Rendelkezéseiből kell kiindulni.  
 
Székhely:  
 
belföldi szervezet esetében az alapszabályában (alapító okiratában), a cégbejegyzésben 
(bírósági nyilvántartásban), az egyéni vállalkozó esetében a vállalkozói igazolványban ekként 
feltüntetett hely, ilyen hely hiányában vagy ha több ilyen hely van, akkor a központi 
ügyvezetés helye, a magánszemélyek esetében az állandó lakóhely. A külföldi székhelyű 
vállalkozás magyarországi fióktelepe vonatkozásában a székhely alatt a cégbejegyzésben a 
fióktelep helyeként megjelölt helyet kell érteni.  
 
Telephely:  
 
a) az adóalany olyan állandó üzleti létesítménye - függetlenül a használat jogcímétől -, ahol 
részben vagy egészben iparűzési tevékenységet folytat, azzal, hogy a telephely kifejezés 
magában foglalja különösen a gyárat, az üzemet, a műhelyt, a raktárt, a bányát, a kőolaj- vagy 
földgázkutat, a vízkutat, a szélerőművet (szélkereket), az irodát, a fiókot, a képviseletet, a 
termőföldet, a hasznosított (bérbe vagy lízingbe adott) ingatlant, az ellenszolgáltatás fejében 
igénybe vehető közutat, vasúti pályát; 
 
b) hang, kép, adat vagy egyéb információ (ideértve a rádió- és televízió programokat is) 
vezetéken, kábelen, rádión, optikai úton vagy elektromágneses rendszer útján történő 
továbbítását szolgáló berendezés, amennyiben annak üzemeltetése rendszeres személyes 
jelenlétet kíván, 
 
c) a villamos energiáról szóló törvény szerinti egyetemes szolgáltató, villamosenergia-
kereskedő és villamos energia elosztó hálózati engedélyes, továbbá a földgázellátásról szóló 
törvény szerinti közüzemi szolgáltató, földgázkereskedő és földgázelosztói engedélyes esetén 
azon önkormányzat illetékességi területe, ahol villamos energia vagy földgáz értékesítése, 
illetve a villamos energia vagy földgáz elosztása a végső fogyasztó, a végső felhasználó (a 
továbbiakban együttesen: a végső fogyasztó) részére történik;” 
 
A Htv. 37.§-sa alapján a vállalkozó állandó jellegű iparűzési tevékenységet végez az 
önkormányzat illetékességi területén, ha ott székhellyel, telephellyel rendelkezik, függetlenül 
attól, hogy tevékenységét részben vagy egészben székhelyén (telephelyén) kívül folytatja.  
 
Azonosító adatok 
 
Az adózó azonosításához szükséges adatokat értelemszerűen kell kitölteni. Felhívjuk a 
figyelmet a vállalkozás adatainak pontos és teljes körű kitöltésére! Bankszámlával rendelkező 



adózóknak a bankszámlaszám(ok) feltüntetésének elmulasztása esetén a „Bejelentkezési Lap” 
nem kerül feldolgozásra, egyben az adóhatóság hiánypótlásra szólítja fel az érintettet!  
 
Az általánostól eltérő adózási eljárások választása    
 
Adóalap egyszerűsített meghatározása: a személyi jövedelemadóról szóló törvény szerint, az 
adóévben átalányadózó magánszemély (egyéni vállalkozó, mezőgazdasági kistermelő) 
vállalkozó esetében, az adó alapja a személyi jövedelemadóról szóló törvény szerinti 
átalányadó alapjának 20%-kal növelt összege, azzal, hogy az adó alapja nem lehet több, mint 
a személyi jövedelemadóról szóló törvény szerinti – e tevékenységből származó – bevételének 
80 százaléka. 
 
Adóalap egyszerűsített meghatározása: a Htv. 52.§ 26. pontja szerinti más magánszemély 
vállalkozó {vállalkozói igazolvánnyal rendelkező magánszemély, az egyéni vállalkozásról 
szóló törvény hatálybalépését megelőző jogszabályok alapján kisiparosnak, 
magánkereskedőnek minősülő magánszemély, mezőgazdasági termelést és az ahhoz 
kapcsolódó szolgáltatást végző magánszemély, az egyes tevékenységek gyakorlásáról szóló 
jogszabályok alapján meghatározott feltételek szerint végezhető, de vállalkozói igazolványhoz 
nem kötött (pl.: egyéni ügyvédi, közjegyzői, önállóbírósági végrehajtói, magánorvosi, 
szakértői tervezői stb.)} tevékenységet folytató magánszemély, feltéve, hogy az adóévet 
megelőző évben 4 millió forint nettó árbevételt nem ért el, illetve a tevékenységét adóévben 
kezdő magánszemély vállalkozó esetében az adóévben 4 millió forint nettó árbevételt 
várhatóan nem ér el. A Htv. 52. § 26. pont a)-d) pontja szerinti más vállalkozó is választhatja 
az adóalap egyszerűsített meghatározási módját, ha az adóévet megelőző évben 4 millió Ft 
nettó árbevételt nem érték el. Az adó alapja: nettó árbevételének 80 százaléka. 
 
Az adó alapjának egyszerűsített meghatározása adóévre választható, az erről szóló bejelentést 
a tevékenységét év közben (vagy újként) kezdő vállalkozó az adókötelezettség keletkezését 
követő 15 napon belül kell megtenni. 
 
A Htv. 39/B. §-a alapján az egyszerűsített vállalkozói adó hatálya alá tartozó vállalkozó az 
adó alapját – a 39.§ (1) bekezdésében, vagy a 39/A. §-ban foglalt előírásoktól eltérően - az 
egyszerűsített vállalkozói adó alapjának 50%-ban is megállapíthatja.  
 
 
Ha a vállalkozó az egyszerűsített vállalkozói adóról szóló törvény hatálya alól kikerül, akkor 
az adó alapját az egyszerűsített vállalkozói adóról szóló törvény szerinti adóévére a Htv. 39.§ 
(1) bekezdés szerint, a naptári év hátralévő részére a 39. § (1) bekezdése, vagy a 39/A. § 
előírásai szerint kell megállapítani, utóbbi esetén feltéve, hogy a 39/A. §-ban foglalt feltételek 
egyébként fennállnak. 
 
A Htv 39/B. § (2) bekezdése szerint az adó alapjának (1) bekezdés szerinti megállapítása 
adóévre választható, az  erről szóló bejelentést a 39/A. § (5) bekezdése szerint kell megtenni. 
 
Ha a vállalkozó az egyszerűsített vállalkozói adóról szóló törvény hatálya alól kikerül, akkor 
az adó alapját az egyszerűsített vállalkozói adóról szóló törvény szerinti adóévre az (1) 
bekezdése szerint, a naptári év hátralévő részére a 39. § (1) bekezdése vagy a 39/A. § előírásai 
szerint kell megállapítani utóbbi esetén feltéve, hogy a 39/A. §-ban foglalt feltételek 
egyébként fennállnak. 
 



Ha a vállalkozó az egyszerűsített vállalkozói adóról szóló törvény hatálya alól kikerül, akkor  
 
a) köteles azt 15 napon belül bejelenteni az önkormányzati adóhatóságnak, s ezzel egyidejűleg 
a naptári év hátralévő részére bejelentést tenni a várható adó összegéről. A bejelentett várható 
adó összege alapján az adóhatóság megállapítja az adóelőleg összegét.  
 
b) az egyszerűsített vállalkozói adóról szóló törvény szerinti adóévéről szóló bevallást az 
egyszerűsített vállalkozói adóról szóló törvényben meghatározott időpontig köteles 
benyújtani, s ezzel egyidejűleg az adóévre már megfizetett előleg és a tényleges fizetendő adó 
összegének különbözetét megfizeti, illetve igényelheti vissza." 
 
Nyilatkozat az adóalap megosztásáról  
 
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 mellékletben meghatározottak szerint megosztania. 
A helyi iparűzési adó alapjának megosztása: 
1. Az a vállalkozó, akinek a tárgyévet megelőző teljes adóévben az iparűzési adóalapja (a 
továbbiakban: adóalap) nem haladta meg a 100 millió forintot, a következő 1.1., 1.2. vagy 2.1. 
pont szerinti adóalap-megosztási módszer valamelyikét köteles alkalmazni. 
1.1. Személyi jellegű ráfordítással arányos megosztás módszere 
A székhely, telephely(ek) szerinti településekhez (a továbbiakban együtt: települések) tartozó 
foglalkoztatottak - ideértve a magánszemély vállalkozó [52. §  26. a)-d) pont] esetében 
önmagát is - után a tárgyévben elszámolt személyi jellegű ráfordítások arányában osztható 
meg az adóalap. Személyi jellegű ráfordításnak a melléklet alkalmazásában az tekintendő, 
amit a számvitelről szóló törvény annak minősít, és a társasági adóról és osztalékadóról szóló 
törvény, illetőleg a személyi jövedelemadóról szóló törvény alapján költségként elszámolható. 
A magánszemély vállalkozó esetében az önmaga után elszámolt személyi jellegű ráfordítás 
címén - az említett törvényekben foglaltaktól függetlenül - 500 000 Ft-ot kell figyelembe 
venni. Ha a nem magánszemély vállalkozó ügyvezetője (a vállalkozónak a társasági 
szerződésben, az alapító okiratban képviseletére feljogosított magánszemély) után az 
adóévben személyi jellegű ráfordítás nem merül fel, akkor ezen ügyvezető után 500 000 
forintot kell figyelembe venni személyi jellegű ráfordítás címén. A településen kívül változó 
munkahelyen foglalkoztatott személyek esetében a ráfordítást annál a településnél kell 
figyelembe venni, ahol ezen személyek tényleges irányítása történik. 
A részletszámítás a következő: 
a) A vállalkozó összes személyi jellegű ráfordításának összegét 100%-nak véve, meg kell 
állapítani az egyes településekre eső személyi jellegű ráfordítások százalékos arányát. 
b) A vállalkozó adóalapjának olyan százaléka tartozik az egyes településekhez, amilyen 
arányt az a) pont szerint megállapított százalék képvisel. 
  
1.2. Eszközérték arányos megosztás módszere: 
A településekhez tartozó, az adóév folyamán a vállalkozási tevékenységhez használt tárgyi 
eszközök eszközértékének együttes összege arányában kell az adóalapot megosztani. Tárgyi 
eszköz mindaz a saját tulajdonú, bérelt, lízingelt eszköz, amely a számvitelről szóló törvény 
szerint tárgyi eszköz lehet. A 100 ezer forint beszerzési érték alatti tárgyi eszközöket - a 
használat idejétől függetlenül - csak az aktiválás évében kell figyelembe venni. A tárgyi 
eszköz értéke (eszközérték) a tárgyi eszköznek az e melléklet szerint figyelembe veendő 
értéke. 
  



A társasági adóról és az osztalékadóról szóló törvény, illetőleg a személyi jövedelemadóról 
szóló törvény hatálya alá tartozó vállalkozó egyrészt az említett törvények rendelkezései 
szerint az adóévben elszámolható értékcsökkenési leírás, a költségként elszámolható bérleti 
díj, lízing díj összegét veheti eszközérték címén figyelembe, ezen túlmenően azon egyébként 
a vállalkozás tevékenységéhez használt tárgyi eszközök után, amelyek a költségek között nem 
szerepelhetnek 
- termőföld esetében aranykoronánként 500 forintot; 
- telek esetében a beszerzési érték 2%-át 
 
kell eszközértéknek tekinteni. 
Ha az eszközérték az előbbiek szerint nem állapítható meg, akkor a számviteli törvény szerinti 
ingatlanok esetén a beszerzési érték 2%-a, egyéb eszközök esetén a beszerzési érték 10%-a 
tekintendő eszközértéknek. Ha a nyilvántartásokból a beszerzési érték nem állapítható meg, 
akkor beszerzési értéknek a társasági adóról és az osztalékadóról szóló törvény szerint 
megállapított piaci érték tekintendő. 
A településen kívül változó munkahelyen hasznosított tárgyi eszközök esetében az 
eszközértéket annál a településnél kell figyelembe venni, ahol ezek működtetésének tényleges 
irányítása történik, illetőleg - járműveknél - ahol azt jellemzően tárolják. 
A részletszámítás a következő: 
a) A vállalkozó összes eszközértékének összegét 100%-nak véve, meg kell állapítani az egyes 
településekre eső eszközértékek százalékos arányát. 
b) A vállalkozó adóalapjának olyan százaléka tartozik az egyes településekhez, amilyen 
arányt az a) pont szerint megállapított százalék képvisel. 
  
2.1. Az a vállalkozó, akinek a tárgyévet megelőző teljes adóévben az adóalapja meghaladta a 
100 millió forintot, köteles a következő adóalap megosztási módszert alkalmazni. 
Az adóalap olyan hányadát kell a személyi jellegű ráfordítással arányos megosztás 
módszerével (1.1. pont) megosztani, amilyen arányt a személyi jellegű ráfordítások összege 
képvisel a személyi jellegű ráfordítás és eszközérték együttes összegén belül. A fennmaradó 
adóalap-részre az eszközérték arányos megosztás módszerét (1.2. pont) kell alkalmazni. 
A részletszámítás a következő: 
a) Az adóalapot két részre - személyi jellegű ráfordítás arányos megosztás módszerével 
megosztandó és eszközérték arányos megosztás módszerével megosztandó részre - kell 
osztani. A személyi jellegű ráfordítással arányos megosztás módszerével megosztandó 
adóalap-rész megállapítása az alábbi képlet szerint történik:       
 VAa 
   
 AH  
 =  
 ------------- 
       
 VAa+VAb 
 
 
ahol   
 VAa  
 =  
 az 1.1. pont szerinti összes személyi jellegű ráfordítás összege 
   
 VAb  



 =  
 az 1.2. pont szerinti összes eszközérték összege 
   
 AH  
 =  
 a VAa és VAb együttes összegén belül a VAa hányada. 
 
Az adóalapnak az AH százalékban kifejezett hányadát a személyi jellegű ráfordítás arányában 
kell a települések között megosztani, az adóalapnak a fennmaradó részét pedig eszközérték 
arányosan kell a települések között megosztani. 
b) Az adott településre eső adóalap egyenlő az adott településre a személyi jellegű 
ráfordítással arányos megosztási módszerrel kiszámított rész-adóalap, valamint az eszközérték 
arányos megosztási módszerrel kiszámított rész-adóalap együttes összegével. 
  
2.2. A villamos energiáról szóló törvény szerinti egyetemes szolgáltató, villamosenergia-
kereskedő és villamos energia elosztó hálózati engedélyese, továbbá a földgázellátásról szóló 
törvény szerinti közüzemi szolgáltató, földgázkereskedő és földgázelosztói engedélyes végső 
fogyasztó részére történő villamos energia, földgáz értékesítése, illetve villamos energia vagy 
földgáz elosztása esetén - a melléklet 1. és 2.1. pontjában foglaltaktól eltérően - a helyi 
iparűzési adó alapját [39. § (1) bek.]: 
a) egyetemes vagy közüzemi szolgáltató, villamosenergia- vagy földgázkereskedő esetén az 
önkormányzat illetékességi területén végső fogyasztó részére eladott villamos energia vagy 
földgáz értékesítéséből származó számviteli törvény szerinti nettó árbevételnek a villamos 
energia vagy földgáz végső fogyasztók részére történő értékesítéséből származó összes 
számviteli törvény szerinti nettó árbevételben képviselt arányában, 
b) villamos energia elosztó hálózati engedélyes és földgázelosztói engedélyes esetén az 
önkormányzat illetékességi területén lévő végső fogyasztó számára továbbított villamos 
energia vagy földgáz mennyisége és az összes, végső fogyasztónak továbbított villamos 
energia vagy földgáz mennyisége arányában 
 
kell megosztani a székhely, telephely szerinti önkormányzatok között. 
  
3. Az egyes településekre eső adóalapok együttes összege egyenlő a vállalkozó adóalapjának 
összegével. 
4. Az adóelőleg számításánál ugyanazt a módszert kell alkalmazni, mint az adó számításánál. 
5. Az adóalap-megosztásra vonatkozó számításokat - a kerekítés általános szabályai 
alapulvételével - hat tizedesjegy pontossággal kell elvégezni. 
6. A megosztás módszerét, az adóelőleg és adó számításának menetét a vállalkozónak - az 
adóhatóságok (állami, önkormányzati) által ellenőrizhető módon - írásban rögzítenie kell. 
6. Az 1.1, 1.2, 2.1 pontok szerinti megosztási módszerek közül nem lehet azt alkalmazni, 
amelyik a székhely vagy valamelyik telephely szerinti település esetén nulla forint települési 
adóalapot eredményezne. 
 
Nyilatkozat az adóelőleg fizetési kötelezettség alóli mentességről  
 
A vállalkozó –általános szabályok szerint- a helyi iparűzési adóra adóelőleget köteles fizetni. 
Nem kell adóelőleget fizetni az előtársaság, továbbá az adóköteles tevékenységet jogelőd 
nélkül kezdő vállalkozó, az adókötelezettség keletkezésének adóévében. Ez utóbbi 
kedvezmény nem jár a már működő, de az önkormányzat illetékességi területén első ízben 
adóköteles tevékenységet kezdő vállalkozó esetében. 



Nyilatkozat a naptári évtől eltérő üzleti év választásáról 
 
Az üzleti év a naptári évtől eltérhet a külföldi székhelyű vállalkozás magyarországi 
fióktelepénél, ha az a külföldi székhelyű vállalkozásnál is eltér. Az üzleti év mérlegforduló 
napjának újabb megváltoztatására három, beszámolóval lezárt üzleti év után, vagy az 
anyavállalat személyében bekövetkezett változás esetén van lehetőség, a létesítő okirat ennek 
megfelelő módosítása mellett. Az üzleti év időtartama – általában  - 12 naptári hónap. 
 
A helyi iparűzési adón kívül, a többi helyi adókötelezettségeire az általános szabályok 
érvényesek. 
  
Bejelentés az adóévre várható adó összegéről 
 
A vállalkozó a helyi iparűzési adóra adóelőleget köteles fizetni. Az adóelőleg összege az 
adóköteles tevékenységét az önkormányzat illetékességi területén az adóév közben kezdő 
vállalkozónál az adóévre bejelentett várható adó összege. Az önkormányzati rendelet szerinti 
adómérték Felsőlajoson 15 ezrelék. Az adóhatóság a fizetendő adóelőleg mértékét az éves 
adóbevallás, illetve a várható adó bejelentése alapján fizetési meghagyásban közli. 
 
Ügyfélfogadással kapcsolatos információk: 
 
Levelezési cím: Lajosmizse Város Polgármesteri Hivatalának Felsőlajosi  
 
Kirendeltsége Felsőlajos, 6055 Felsőlajos, Iskola u. 12. 
 
Ügyfélfogadás időpontja:           Kedd:                          08.00-12.00 és 13.00-16.00 
 
                                                           Péntek:                        08.00-12.00 és 13.00-16.00 
 
Általános ügyfélfogadási szám: 76/356-949 vagy 555-099 


