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Budapest Főváros Önkormányzata Közgyűlésének
87/2012. (XI. 30.) önkormányzati rendelete

a helyi iparűzési adóról
Budapest Főváros Közgyűlése a helyi adókról szóló 

1990. évi C. törvény 1. § (2) bekezdésében foglalt felha-
talmazás alapján és az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés 
h) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a kö-
vetkezőket rendeli el.

Az adókötelezettség és az adó alanya

1. §

(1) A Fővárosi Önkormányzat bevezeti a helyi ipar-
űzési adót. 

(2) Adóköteles a Fővárosi Önkormányzat illetékessé-
gi területén állandó vagy ideiglenes jelleggel végzett vál-
lalkozási tevékenység (a továbbiakban: iparűzési tevé-
kenység).

(3) Az adó alanya a helyi adókról szóló törvényben 
meghatározott vállalkozó.

Adómentesség

2. §

Mentes a helyi iparűzési adó fi zetése alól az a vállal-
kozó, akinek a helyi adókról szóló törvény előírásai sze-
rint számított (vállalkozási szintű) adóalapja a 700 000 
forintot nem haladja meg.

Az adó alapja, mértéke

3. §

(1) Az állandó jelleggel végzett iparűzési tevékenység 
adóalapját a helyi adókról szóló törvény előírásai szerint 
kell megállapítani.

(2) Állandó jelleggel végzett iparűzési tevékenység 
esetén az adó évi mértéke megegyezik a helyi adókról 
szóló törvényben erre felső határként megállapított min-
denkori mértékkel.

(3) Ideiglenes jelleggel végzett iparűzési tevékeny-
ség esetén az adó mértéke megegyezik az erre naptári na-
ponként a helyi adókról szóló törvényben felső határként 
megállapított mindenkori mértékkel.

Záró rendelkezések

4. §

(1) A rendelet 2013. január 1. napján lép hatályba. 

(2) Az e rendeletben nem szabályozott kérdésekben a 
helyi adókról szóló törvény rendelkezéseit, valamint az 
adózás rendjéről szóló törvény rendelkezéseit kell alkal-
mazni.

(3) E rendelet a belső piaci szolgáltatásokról szóló 
2006/123/EK irányelvnek való megfelelést szolgálja.

(4) Hatályát veszti a helyi iparűzési adóról szóló 
21/1991. (IX. 5.) Főv. Kgy. rendelet.

Sárádi Kálmánné dr. s. k. Tarlós István s. k.
 főjegyző főpolgármester

INDOKOLÁS

Általános indokolás

A helyi adókat az 1990. évi C. törvény (Htv.) szabá-
lyozza, felhatalmazást adva a Fővárosi Önkormányzat-
nak a helyi iparűzési adó bevezetésére. E felhatalma-
zás alapján a Fővárosi Önkormányzat a 21/1991. (IX. 5.) 
Főv. Kgy. rendelet megalkotásával bevezette az ipar-
űzési adót. A közgyűlési rendeletet az eltelt több mint 
20 év alatt szinte évente kellett módosítani, ezért indo-
kolt egy áttekinthető, a kapcsolódó anyagi jogszabályok-
nak, a jogalkotásról szóló törvénynek, valamint az egyéb 
kodifi kációs szabályoknak megfelelő, áttekinthető új ren-
delet megalkotása.

Részletes indokolás

Az 1. §-hoz

Rendelkezik a helyi iparűzési adó bevezetéséről. Meg-
határozza az adókötelezettséget, az adó alanyát, az illeté-
kességi területet, rendelkezik az állandó és ideiglenes he-
lyi iparűzési adókötelezettségről.

A 2. §-hoz

A Fővárosi Önkormányzat által nyújtható adómentes-
séget állapít meg, összhangban a Htv.-vel és a jogharmo-
nizációs rendelkezésekkel.

A 3. §-hoz

A helyi iparűzési adó alapját és mértékét határozza 
meg. A rendelet az iparűzési adó mértékét a Htv. szerinti 
mindenkori felső határban állapítja meg.

A 4. §-hoz

A rendelet hatálybalépését, a kapcsolódó jogszabá-
lyokra történő hivatkozást, a jogharmonizációs záradékot 
és a hatályon kívül helyező rendelkezést tartalmazza.
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Budapest Főváros Önkormányzata Közgyűlésének
88/2012. (XI. 30.) önkormányzati rendelete

a Fővárosi Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló
55/2010. (XII. 9.) Főv. Kgy. rendelet módosításáról

Budapest Főváros Közgyűlése a helyi önkormányza-
tokról szóló 1990. évi LXV. törvény 18. § (1) bekezdé-
sében kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. 
cikk (1) bekezdés d) pontjában meghatározott feladatkö-
rében eljárva a következőket rendeli el:

1. §

A Fővárosi Önkormányzat Szervezeti és Működési 
Szabályzatáról szóló 55/2010. (XII. 9.) Főv. Kgy. rende-
let 2. sz. melléklete (Az előterjesztések előkészítésének 
rendje és általános követelményei) II. pont (A rendeletek 
előkészítésének különös szabályai) 9.1. a), b) pontok he-
lyébe a következő rendelkezések lépnek:

„a) Az első lépcső a költségvetési koncepció kidolgo-
zása a jogszabályoknak megfelelően és a Közgyűlés által 
való elfogadása.

b) A második lépcsőben kerül sor a külső tényezőkben 
a koncepció elfogadása óta bekövetkezett változások fi -
gyelembevételére, a keretszámok kialakítására.”

2. §

Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba 
és a hatálybalépést követő napon hatályát veszti.

Sárádi Kálmánné dr. s. k. Tarlós István s. k.
 főjegyző főpolgármester

INDOKOLÁS

Általános indokolás

Budapest Főváros Önkormányzata 2013. évi költ-
ségvetési koncepciója rendkívül bizonytalan jogszabá-
lyi környezetben készül. A nehezen tervezhető bevéte-
lek miatt kétséges, hogy minden változást a jogszabályi 
határidőket fi gyelembe véve számszerűsíteni lehessen a 
koncepcióban. 

Fentiek miatt a 2013. évi költségvetési koncepciót a 
korábbi évek gyakorlatától eltérően kell készíteni, ami 
miatt indokolt a Fővárosi Önkormányzat Szervezeti és 
Működési Szabályzatáról szóló 55/2010. (XII. 9.) Főv. 
Kgy. rendelet 2. melléklet II. pont 9.1. pontja a–b pontjai-
nak módosítása.

Részletes indokolás

Az 1. §-hoz

Az új szabályozás értelmében a költségvetési koncep-
ció a jogszabályokban előírt tartalommal (az államház-
tartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011.
(XII. 31.) számú Kormányrendelet 26. § (1) bekezdése 
szerint) és határidőben (az államháztartásról szóló 2011. 
évi CXCV. törvény (továbbiakban: Áht.) 24. § (1) bekez-
dése szerint) készül el. A költségvetési rendelettervezet 
tárgyalása kétfordulós, az első fordulóban rögzíti a Fővá-
rosi Közgyűlés a keretszámokat. A második fordulóban 
történhet a módosító indítványok megtárgyalása.

A 2. §-hoz

A rendelet hatálybaléptetéséről és deregulációjáról 
gondoskodik.
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