
Tiszasas Község Önkormányzat Képviselő-testülete 
14/2010.(XII. 23.)  rendelete 

a helyi iparűzési adóról 
 

(Egységes szerkezetbe foglalva a 7/2015 (III.26.) és a 3/2019 (XII.23.). számú 
önkormányzati rendeletekkel ) 

 
Tiszasas Község Önkormányzata Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló 
1990. évi LXV. törvény 16. §. (1) bekezdésében biztosított jogkörében eljárva, a helyi 
adókról szóló 1990. évi C. törvény 1. §. (1) bekezdése alapján a helyi iparűzési adóról az 
alábbi rendeletet alkotja. 
 

A rendelet hatálya 
 

1. §.1 
 

(1)  
 

Adókötelezettség, az adó alanya 
 

2. §.2 
 

(1) Az adózó a helyi iparűzési adókötelezettsége keletkezését, illetve megszűnését – a 
települési önkormányzat megjelölésével – az adókötelezettség bekövetkeztétől (a 
tevékenység megkezdésétől) illetve megszűnésétől számított 15 napon belül bejelenti 
az Önkormányzathoz.  

(2) Az iparűzési tevékenységet ideiglenes, alkalmi jelleggel folytató adózó adóköteles 
tevékenységének megkezdése előtt, de legkésőbb a tevékenység megkezdése napján 
köteles ezt az Önkormányzathoz bejelenteni 

 
Az adó mértéke 

 
3. §.3 

 
(1) Állandó jelleggel végzett iparűzési tevékenység esetén a fizetendő adó mértéke az 

adóalap 1,5 %-a. 
(2) Ideiglenes jelleggel végzett tevékenység esetén a fizetendő adó mértéke: 

a) piaci és vásározó kiskereskedelem folytatása esetén: 1.000.-Ft 
b) minden egyéb esetben: 5.000.-Ft/nap 

 
 

Az adóelőleg megállapítása és az adó megfizetése 
 

4. §.4 

                                                             
1 a 7/2015 (III.26.) számú  önkormányzati rendelet 2. §-a hatályon kívül helyezte 2015.június 1. napjával 
2 a 7/2015 (III.26.) számú  önkormányzati rendelet 1. §-a módosította 2015. június 1. napjával 
3 a a 7/2015 (III.26.) számú  önkormányzati rendelet 3. §-a hatályon kívül helyezte 2015.június 1. napjával, majd 
a 3/2019 (III.01.) számú önkormányzati  rendelet 3.§-a ismételten rendelkezik az adó mértékéről 2019. december 
24. napjától 
4 a 7/2015 (III.26.) számú  önkormányzati rendelet 4. §-a hatályon kívül helyezte 2015.június 1. napjával 



 
(1)  

Az adó bevallása 
 

5. §. 
 

(1) Az adózónak a helyi iparűzési adóelőleg-kiegészítés összegéről a tárgyév utolsó 
hónapjának 20. napjáig kell bevallást tennie az Önkormányzati adóhatósághoz. 

(2) A helyi iparűzési adóról az adóévet követő év május 31-éig kell bevallást tenni . 
(3) Az ideiglenes jelleggel végzett iparűzési tevékenység után fizetendő iparűzési adóról – 

a megfizetés határidejével egyezően – a tevékenység befejezésének napján kell 
bevallást tenni az önkormányzati adóhatósághoz. 

 
Fizetéshalasztás, részletfizetés 

 
6. §. 
 

(1) A vállalkozó átmeneti, neki fel nem róható fizetési nehézsége esetén fizetési halasztást 
vagy részletfizetést (továbbiakban együtt: fizetési könnyítés) kérhet. 

(2) A fizetési könnyítés iránti kérelmet az önkormányzati adóhatósághoz kell 
előterjeszteni. 

(3) A fizetési könnyítés engedélyezése vagy annak elutasítása az önkormányzati 
adóhatóság feladata. 

 
Értelmező rendelkezések 

 
7. §. 
 

(1) A mindenkor hatályos helyi adókról szóló törvény rendelkezéseinek megfelelően. 
 

Záró rendelkezések 
 

8. §. 
 

(1) Ezen önkormányzati rendelet 2011. január 1. napján lép hatályba, ezzel egyidejűleg a 
14/2009.(XII.17.) ÖK. rendelet hatályát veszti. 

(2) 5 
(3) Ezen rendeletet a képviselő-testület évente felülvizsgálja, szükség szerint 

módosíthatja, illetőleg visszavonhatja. 
(4) E rendelet kihirdetéséről a jegyző gondoskodik. 

 
 
Tiszasas, 2010. december 23. 
 
             Gyói Gábor              Dr. Albrecht Sándor 
  polgármester                    jegyző 
 
 

                                                             
5 a 3/2019.(III.26.) számú önkormányzati rendelettel hatályát vesztette 2019.december 24. napjával 


