
NyíREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 
KÖZGYŰLÉSÉNEK 

l8/2017.(IV.28.) önkormányzati rendelete 

a helyi iparűzési adóról 

Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése az Alaptörvény 32. cikk (2) 
bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés 
h) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, - a gazdasági kamarákról szóló 1999. évi (XXI. 
törvény 37. § (4) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljáró Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei 
Kereskedelmi és Iparkamara véleményének kikérésével - a következőket rendeli el: 

1. Az adó mértéke 

1. § (1) Állandó jelleggel végzett iparűzési tevékenység esetén az adó évi mértéke az adóalap 2%-a. 

(2) Ideiglenes jelleggel végzett iparűzési tevékenység esetén az adó mértéke a helyi adókról szóló 
törvényben naptári naponként meghatározott mérték felső határa . 

2. Adókedvezmény 

2. § (1) Adókedvezmény illeti meg azt a vállalkozót, akinek az éves vállalkozási szintű adóalapja a 2,5 
millió forintot nem haladja meg. Az adókedvezmény mértéke Nyíregyháza illetékességi területére 
jutó települési szintű adóalap után számított adó 60 %-a. 

3. Záró rendelkezések 

3. § (1) Ez a rendelet a kihirdetés napját követő napon lép hatályba, rendelkezéseit 2016. január l-től 
kell alkalmazni. 

(2) Hatályát veszti a Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének a helyi 
iparűzési adóról szóló 30/2015. (XII.18.) önkormányzati rendelete. 

Nyíregyháza, 2017. április 27. 
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Dr. Kovács Ferenc 

polgármester 
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Dr. Szemán Sándor 
címzetes főjegyző 

Ezt a rendeletet 2017. április hó 28. napján kihirdetem. 

Nyíregyháza, 2017. április 28. 
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Általános indokolás 

a 18/2017.(IV.28.) önkormányzati rendelethez 

A helyi adókról szóló 1990. évi C. törvény (továbbiakban: Htv.) 1. § (1) bekezdésében, és a 6. §

ában kapott felhatalmazás alapján, valamint a jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 

szabályozása szükségessé teszi a helyi iparűzési adóról új rendelet alkotását. 

Részletes indokolás 

1. § Állandó jelleggel végzett iparűzési tevékenység esetén az adó évi mértéke az adóalap 2 %

ában kerül meghatározásra. 

Ideiglenes jellegű az iparűzési tevékenység, ha az önkormányzat illetékességi területén az ott 

székhellyel, telephellyel nem rendelkező vállalkozó építőipari tevékenységet folytat, illetőleg 

természeti erőforrást tár fel vagy kutat, feltéve, hogy a folyamatosan vagy megszakításokkal 

végzett tevékenység időtartama adóéven belül a 30 napot meghaladja, de nem éri el a 181 

napot, továbbá Magyarországon székhellyel, telephellyel nem rendelkező vállalkozó bármely 

tevékenység végzése esetén, ha annak folytatásából közvetlenül bevételre tesz szert. Az adó 

mértéke a Htv.-ben naptári naponként meghatározott mérték felső határában kerül 

megállapításra. 

2. § Az Önkormányzat a Htv. felhatalmazása alapján - a kisvállalkozások támogatása érdekében

adókedvezményt biztosít azoknak a vállalkozásoknak, akiknek a vállalkozási szintű adóalapja a 2,5 

millió Ft-ot nem haladja meg. Az adókedvezmény mértéke Nyíregyháza illetékességi területére 

jutó települési szintű adóalap után számított adó 60 %-a. 

3. § A rendeletben foglaltakat 2016. január l-jétől kell alkalmazni. Ezzel egyidejűleg a helyi 

iparűzési adóról szóló 30/2015. (XII.18.) önkormányzati rendelet hatályát veszti. 




