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JáSzBERÉNy LEGNAGyOBB IPARűzÉSI ADóFIzETŐI

A magyar adórendszerben a helyi adózás kétszintű jogalkotás eredményeként áll elő. Az 
önkormányzatok törvényben meghatározott keretek között dönthetnek a helyi adók beve-
zetéséről, az adómértékek és az adókedvezmények alkalmazásáról, figyelembe véve a helyi 
sajátosságokat, a gazdálkodás követelményeit és az adóalanyok teherviselő képességét. 

A helyi adóbevételek az önkormányzat működési bevételének részét képezik, ebből álla-
mi elvonás nincs. A helyi adózás struktúrája három fő rendszerelemből áll, úgymint a helyi 
iparűzési adóból, a vagyoni típusú adókból (építményadó, telekadó) és a kommunális jellegű 
adókból (magánszemély kommunális adója, idegenforgalmi adó). Valamennyi közhatalmi 
bevétel 5 éves alakulását az 1. számú táblázat, és százalékos megoszlását a 2. számú táblázat 
foglalja össze.

1. sz. táblázat  Közhasznú bevételek összege 2013–2017 években 1

1 Forrás: 2016 évi zárás Jászberény PH Adóigazgatási Iroda
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2. sz. táblázat 2   Közhatalmi bevételek megoszlása 2013–2017. években

Helyi iparűzési adó

A helyi iparűzési adót Jászberény város illetékességi területén az állandó vagy ideiglenes 
jelleggel vállalkozási tevékenységet végző gazdasági társaságok, egyéni vállalkozók, őster-
melők a törvényi előírásnak megfelelően számított adóalap után fizetik. A helyi iparűzési 
adó mértéke az állandó jelleggel végzett iparűzési tevékenység esetén az adóalap 1,9%-a, 
ideiglenes jelleggel végzett iparűzési tevékenység esetén 5000 Ft/naptári nap. 

A helyi iparűzési adó az önkormányzati adóbevételeken belül meghatározó súlyú és sze-
repű, a legnagyobb bevételt jelentő adónem. Az adónemek közötti 80%-os arányával alapve-
tően befolyásolja az éves adóbevétel összegét.

A 20 legnagyobb adófizető 2017-ben jelentősen, 62%-ban vette ki részét az iparűzési adó 
közteherviseléséből.

2 u.o.
3  Költségvetési terv  



139Gazdaság

A 20 legnagyobb helyi iparűzési adóbefizető a befizetés mértéke szerinti csökkenő sorrendben:

1. ELECTROLUX LEHEL KFT.
2. JáSz-PLASzTIK KFT.
3. FERRO-PRESS KFT.
4. DOMETIC zRT.
5 PALMI-TOP KFT.
6. TREND KFT.
7. FORTACO zRT.
8. SAMyANG EP MAGyARORSzáG KFT.
9. SCINTILLA KFT.
10. SzATMáRI KFT.
11. Nem járult hozzá a megjelenéshez
12. SIGNAL-PRINT KFT.
13. CO-OP STAR zRT.
14. JáSz-PLASzTIK AUTóCENTRUM KFT.
15. SzERENCSJáTÉK zRT.
16. ILPEA-PROFEXT KFT.
17. ELEKTRO-ART KFT.
18. ÉMáSz HáLózATI KFT.
19.  SzATMáRI MALOM KFT.
20. KóD KFT.


