Kislıd Község Önkormányzata Képviselı-testületének
18/2008. (XII.17.) rendelete
a helyi iparőzési adóról
Kislıd Község Önkormányzatának Képviselı-testülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990
évi LXV. törvény 16. §. (1) bekezdésében biztosított jogkörében eljárva, a helyi adókról szóló
többször módosított 1990. évi C. törvény 1. § (1) bekezdésében és 6. §-ában kapott
felhatalmazás alapján a helyi iparőzési adóval kapcsolatban a következı rendeletet alkotja:
Az adókötelezettség
1. §
(1)

Adóköteles az önkormányzat illetékességi területén állandó vagy ideiglenes jelleggel
végzett vállalkozási tevékenység (a továbbiakban: iparőzési tevékenység).

(2)

Az adó alany: a vállalkozó.

(3)

Adóköteles iparőzési tevékenység: a vállalkozó e minıségében végzett nyereség-,
illetıleg jövedelemszerzésre irányuló tevékenysége.

(4)

A vállalkozó állandó jellegő iparőzési tevékenységet végez az önkormányzat
illetékességi területén, ha ott székhellyel, telephellyel rendelkezik, függetlenül attól,
hogy tevékenységét részben vagy egészben székhelyén (telephelyén) kívül folytatja.

(5)

Ideiglenes jellegő az iparőzési tevékenység, ha az önkormányzat illetékességi területén
az ott székhellyel, telephellyel nem rendelkezı vállalkozó
a) piaci és vásározó kiskereskedelmet folytat,
b) építıipari tevékenységet folytat, illetıleg természeti erıforrást tár fel vagy kutat,
feltéve, hogy folyamatosan, vagy megszakításokkal végzett tevékenység
idıtartama adóéven belül a 30 napot meghaladja, de nem éri el a 181 napot. Ha a
tevékenység folytatásának idıtartama a 180 napot meghaladja, akkor a
tevékenység végzésének helye telephelynek minısül,
c) bármely – az a.) és b.) pontba nem sorolható – tevékenysége, ha annak
folytatásából közvetlenül bevételre tesz szert feltéve, ha egyetlen önkormányzat
illetékességi területén sem rendelkezik székhellyel, telephellyel.
Az adó alanya
2. §

(1) A rendelet alkalmazásában adóalany a vállalkozó, a gazdasági tevékenységet saját
nevében és kockázatára haszonszerzés céljából, üzletszerően végzı:
a) vállalkozói igazolvánnyal rendelkezı magánszemély,
b) az egyéni vállalkozásról szóló törvény hatálybalépését megelızı jogszabályok
alapján kisiparosnak, magánkereskedınek minısülı magánszemély, valamint a
jogi személy részlegét szerzıdéses rendszerben üzemeltetı magánszemély,
c) mezıgazdasági termelést és az ahhoz kapcsolódó szolgáltatást végzı
magánszemély,
d) az egyes tevékenységek gyakorlásáról szóló jogszabályok alapján meghatározott
feltételek szerint végezhetı, de vállalkozói igazolványhoz nem kötött (pl.:ügyvédi,
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közjegyzıi, önálló bírósági végrehajtói, magán orvosi, szakértıi, tervezıi)
tevékenységet folytató magánszemély,
e) jogi személy, ideértve a felszámolás, vagy végelszámolás alatt lévı jogi személyt
is,
f) egyéb szervezet, ideértve a felszámolás, vagy végelszámolás alatt lévı szervezetet
is.
(2) Adóalany a külföldi magánszemély és szervezet is, feltéve, hogy adómentességét
nemzetközi szerzıdés, vagy viszonosság nem biztosítja. A viszonosság kérdésében a
pénzügyminiszter állásfoglalása az irányadó.
Az adókötelezettség keletkezése és megszőnése
3. §
(1) Az adókötelezettség az iparőzési tevékenység megkezdésének napjával keletkezik és a
tevékenység megszüntetésének napjával szőnik meg.
(2) Az önkormányzat illetékességi területén ideiglenes (alkalmi) jelleggel végzett iparőzési
tevékenység végzésének idıtartama az irányadó az adókötelezettség idıbeni terjedelmére.
Az adó alapja
4. §
(1) Állandó jelleggel végzett iparőzési tevékenység esetén az adó alapja a nettó árbevétel,
csökkentve az eladott áruk beszerzési értékével, a közvetített szolgáltatások értékével, az
anyagköltséggel. Mentes az adóalapnak az a része - legfeljebb azonban az adóalap 90%-a
-, amely a külföldön létesített telephelyen végzett tevékenységbıl származik, feltéve ha
azt a telephely szerinti állam önkormányzatának fizetendı, a vállalkozási tevékenységet
terhelı adó terheli.
(2) Ha a vállalkozó több önkormányzat illetékességi területén végez állandó jellegő iparőzési
tevékenységet, akkor az adó alapját – a tevékenység sajátosságaira leginkább jellemzıen –
a vállalkozónak kell a Htv. mellékletében meghatározottak szerint megosztania.
(3) Ideiglenes jelleggel végzett iparőzési tevékenység esetén az adót a tevékenység
végzésének naptári napjai alapján kell megállapítani. Minden megkezdett nap egy napnak
számít.
Az adó mértéke
5. §
(1) Állandó jelleggel végzett iparőzési tevékenység esetén az adó évi mértékének felsı határa
az adóalap 2%-a.
(2) Ideiglenes jelleggel végzett iparőzési tevékenység esetén az adó mértéke:
a) a 2. § (5) bekezdésének a) pontja szerinti tevékenység-végzés után naptári
naponként 1.000 forint,
b) a 2. § (5) bekezdésének b) és c) pontja szerinti tevékenység-végzés után naptári
naponként 4.000 forint.
(3) A székhely, illetıleg a telephely szerinti önkormányzathoz az adóévre fizetendı adóból,
legfeljebb azonban annak összegéig terjedıen – a (4) bekezdésben meghatározott módon –
levonható az ideiglenes jellegő tevékenység után az adóévben megfizetett adó.
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(4) Az ideiglenes tevékenység után megfizetett adó a székhely, illetve telephely(ek) szerinti
önkormányzathoz fizetendı adóból a vállalkozás szintjén képzıdı teljes törvényi adóalap
és az egyes (székhely, illetve telephely(ek) szerinti) önkormányzatokhoz kimutatott
törvényi adóalapok arányában vonható le.
Az adóelıleg megállapítása és az adó megfizetése
6. §
(1) Vállalkozó az iparőzési adóra adóelıleget köteles fizetni.
(2) Az adóelıleg összege:
a) az adóévet megelızı adóév idıtartama 12 hónapnál rövidebb, az adóévet
megelızı adóévet megelızı adóév adójának megfelelı összeg,
b) ha az adóévet megelızı adóév 12 hónapnál rövidebb, akkor a megelızı adóév
adójának az adóévet megelızı adóév naptári napjai alapján adóévre számított
összege,
c) az adóköteles tevékenységét az önkormányzat illetékességi területén az adóév
közben kezdı vállalkozónál, vagy ha az önkormányzat az adót elsı alkalommal
vagy év közben vezeti be, az adóévre bejelentett várható adó összege.
(3) A vállalkozónak az adóköteles tevékenysége megkezdésétıl számított 15 napon belül az
adóévre várható adójáról bejelentést kell tennie az adóhatósághoz.
(4) A helyi adóhatóság a fizetendı adóelıleg mértékét az éves adóbevallás, illetve a várható
adó bejelentése alapján fizetési meghagyásban közli.
(5) A vállalkozó adóelıleget félévi részletekben, az adóév március 15-ig, illetve szeptember
15-ig fizet. Az iparőzési adó megfizetésnek határnapja az adóévet követı év május 31. napja.
(6) A vállalkozónak – az egyszeres kötelezett kivételével – az iparőzési adóelıleget az adóévi
várható fizetendı adó összegére az adóév december 20.-ik napjáig ki kell egészítenie.
Záró rendelkezések
7. §
(1) A helyi iparőzési adóra vonatkozó egységes szerkezető rendelettel nem szabályozott
minden kérdésben a helyi adókról szóló – többször módosított – 1990. évi C. törvény és az
adózás rendjérıl szóló – többször módosított 1990. évi XCI. törvény hatályos rendelkezéseit
kell alkalmazni.
(2) Ez a rendelet 2009. január 1. napján lép hatályba. Jelen rendelet hatálybalépésével
egyidejőleg hatályát veszti Kislıd Község Önkormányzata Képviselı-testületének a helyi
iparőzési adóról szóló 18/2004. (IV.30.) rendelete.
(3) A rendelet kihirdetésérıl a Körjegyzı a helyben szokásos módon gondoskodik.
Kislıd, 2008. december 17.

Somogyi Anna
polgármester

dr. Szivák Péter
körjegyzı
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Záradék:
A rendeletet a mai napon kihirdettem
Az önkormányzat rendelete európai uniós jogszabállyal ellentétes rendelkezést nem tartalmaz.
Kislıd, 2008. december 17.

körjegyző

