BEZI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
9/2008.(XI.27.) RENDELETE
A HELYI IPARŰZÉSI ADÓRÓL

Bezi Község Önkormányzat Képviselő-testülete a Helyi adókról szóló többször módosított
1990. évi C. törvény / a továbbiakban: Htv./ 6. §-ában kapott felhatalmazás alapján a
következő rendeletet alkotja:

1.§
Az adó alanya
(1)Ha e rendelet másként nem rendelkezik adóköteles az önkormányzat illetékességi területén
állandó vagy ideiglenes jelleggel végzett vállalkozási tevékenység (továbbiakban: iparűzési
tevékenység)
(2)Az adó alanya a vállalkozó.
(3)Iparűzési tevékenység: a vállalkozó e minőségben végzett nyereség-, illetőleg
jövedelemszerzésre irányuló tevékenysége.
(4)Az állandó és ideiglenes jelleggel végzett iparűzési tevékenység fogalmára nézve a
Htv.37§-a tartalmaz rendelkezést.
2.§
Az adó alapja
(1)Az adó alapja
a.)Az értékesített termák illetőleg a végzett szolgáltatás nettó árbevétele, csökkentve az
eladott áruk beszerzési értékével és az alvállalkozói teljesítésnek értékével, valamint az
anyagköltséggel. ( Htv. 39.§(1) bek.), továbbá az állami adóhatóság által az elévülési időn
belül megállapított valamint a vállalkozó által önrevízióval korrigált árbevétel.
b.) Az önkormányzat illetékességi területén ideiglenes (alkalmi) jelleggel végzett iparűzési
tevékenység esetén: a tevékenység végzésének naptári napjai, ahol minden megkezdett nap
egy másik napnak számít.
(2) Ha a vállalkozó az iparűzési tevékenységet több önkormányzati illetékességi területén
végzi és az adó alanya az egyes illetékességi területeken elkülönítetten nem áll rendelkezésre,
akkor azt a tevékenység sajátosságaira leginkább jellemzően a vállalkozónak kell megosztani
a Htv.39.§.(2) bekezdésben megjelölt mellékletekben meghatározottak szerint.
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3.§.
Az adó mértéke
Az adó mértéke:
a.)A 2.§.(1) bek. a.) pontjában megjelölt tevékenységnél az adóalap 2%-a.
b.) A Htv.37.§. (2) bek. a.) pontjában megjelölt tevékenységet folytatónál (vásári és piaci
kiskereskedelem) naptári naponként 1.000,-Ft.
c.) A Htv. 37.§.(2) bek. b.) pontja szerinti tevékenységnél 1.000,-Ft/nap
d.) A Htv. 37.§ (2) bek. c.) pontja szerinti tevékenység esetén 1.000,- Ft/nap

4.§.
Adómentesség, adókedvezmény
(1) A Htv. 3.§.(2) bekezdésben meghatározottakon felül mentes az iparűzési adó megfizetése
alól:
(2)A Htv. 52.§.26. pontja szerinti vállalkozó, akinek a vállalkozási szintű adóalapja nem
haladja meg az adóévben a 2 millió forintot, teljes adómentességben részesül.

5.§.
Az adóelőleg megállapítása és az adó megfizetése
(1)Az adóalany az iparűzési adóra előleget köteles fizetni.
(2) Az adóelőleg összegét a Htv.41. § (2) bek. szerint kell megállapítani.
(3)Az adózók az adóelőleget a –(4)-(6) bekezdésben foglaltak kivételével –évi két részletben
a tárgyév március 15. és szeptember 15. napjáig fizethetik meg késedelmi pótlék mentesen.
(4)A mezőgazdasági tevékenységből származó nettó árbevétel után, az adóelőleg teljes
összegét az adóév december 15. napjáig köteles megfizetni.
(5)Az adóköteles tevékenységet év közben kezdő vállalkozó az adóelőleg teljes összegét az
adóév december 15. napjáig köteles megfizetni.
(6)Az ideiglenes (alkalmi) tevékenység esetén az adóalanynak a tevékenysége megkezdésekor
be kell jelentkeznie az adóhatósághoz, a díjat pedig legkésőbb a tevékenysége befejezésének
napján kell befizetnie.
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(7)Az adózó az év folyamán befizetett adóelőleg és az éves tényleges adókötelezettség
különbözetét az adóévet követő május 31-ig fizeti meg, illetve igényelheti vissza.
6.§.
Az adókötelezettség keletkezése és megszűnése
Az adókötelezettség az iparűzési tevékenység megkezdésének napjával keletkezik és a
tevékenység megszűnésének napjával szűnik meg.

7.§.
A bejelentés szabályai
(1)Az adókötelezettséget illetve az adóköteles bevételszerző tevékenységet az adóhatóságnak
be kell jelenteni (bejelentkezés). A bejelentést az e célra szolgáló nyomtatványon, az adózás
rendjétől szóló mindenkor hatályos törvényben foglaltak szerint írásban kell megtenni.
(2)Az adózó a változást követő 15 napon belül előírt nyomtatványon köteles tájékoztatni a
változásokról az adóhatóságot.
8.§.
Adóbevallás
Az adóbevallás különös eseteit az Adózás rendjéről szóló többször módosított 2003. évi XCII.
törvény szabályozza.
9.§.
Önadózás
Az adóalany az adót önadózással állapítja meg.
10.§.
A helyi adók elszámolása
A vállalkozók, a vállalkozások a gazdasági tevékenységük után befizetett helyi iparűzési adót
a mindenkor hatályos magánszemélyek jövedelemadójáról szóló törvény rendelkezései szerint
költségként (ráfordításként) számolhatják el.
11.§.
Hatályba léptető rendelkezések
(1)Ez a rendelet 2009. január 1. napján lép hatályba.
(2)Az e rendeletben nem szabályozott kérdésekben
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•
•
•

Htv.;
az adózás rendjéről szóló többször módosított 2003. évi XCII. számú törvény,;
az önkormányzatok és szerveik hatásköréről szóló 1991. évi XX. számú törvény
vonatkozó rendelkezései az irányadóak.

Bezi, 2008. november 27.

Veilandics Eszter

Bősze Kolozs

körjegyző

polgármester

Kihirdetve:
2008. november 27.

Veilandics Eszter
körjegyző
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