MAGYARSZÉK KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELÕ-TESTÜLETÉNEK
15/2009. (XII. 21.) sz. RENDELETE
AZ IPARÛZÉSI ADÓRÓL SZÓLÓ
11/2007.(XII.19.) sz. RENDELET MÓDOSÍTÁSÁRÓL

A helyi adókról szóló, többször módosított 1990. évi C. törvény l.§ (1) bekezdésében és 6.§-ában
kapott felhatalmazás alapján Magyarszék Község Önkormányzata a következõ rendeletet alkotja:

ÁLTALÁNOS RENDEKEZÉSEK
I. Fejezet
Az adómegállapításjoga és az adókötelezettség
1.§
(1) A rendelet alkalmazásában adóalany
a.) magánszemély,
b.) a jogi személy, a jogi személyiség nélküli gazdasági társaság,
c.) a magánszemélyek jogi személyiséggel nem rendelkezõ személyi egyesülése

(2) Adómentes az (1) bekezdés b.) - c.) pontjában felsorolt adóalanyok közül a társadalmi
szervezet, az egyház, az alapítvány, a közszolgáltató szervezet, a köztestület, a közhasznú
társaság, az önkéntes kölcsönös biztosító pénztár, a magánynyugdíj-pénztár, a költségvetési szerv
és a költségvetési szervnek nem minõsülõ nevelési- oktatási intézmény abban az adóévben,
amelyet megelõzõ adóévben folytatott vállalkozási tevékenységébõl származójövedelme
(nyeresége) után társasági adófizetési kötelezettsége, illetve- költségvetési szerv esetébeneredménye után a központi költségvetésbe befizetési kötelezettsége nem keletkezett. E feltétel
meglétérõl az adóalany írásban köteles nyilatkozni az adóhatóságnak.

(3) Az (1) és (2) bekezdésben meghatározottak szerint adóalany a külföldi magánszemély és
szervezet is, feltéve, hogy adómentességét nemzetközi szerzõdés vagy viszonosság nem
biztosítja. A viszonosság kérdésében a pénzügyminiszter állásfoglalása az irányadó.

2.§
Az adókötelezettség az önkormányzat illetékességi területén az 1990. évi C. törvényben
meghatározott gazdasági tevékenység gyakorlására terjed ki.

3.§
Az a vállalkozó, aki vagy Az a vállalkozó, aki a társasági adóról szóló jogszabály hatálya alá tartozik,
vagy a személyi jövedelemadóról szóló jogszabály szerint adózik, megfizetett helyi adóját költségként
elszámolhatja
Az a vállalkozó, aki a társasági adóról szóló jogszabály hatálya alá tartozik, vagy a személyi
Jövedelemadóról szóló jogszabály szerint adózik, megfizetett helyi adóját költségként elszámolhatja.

II. Fejezet
Helyi iparûzési adó
4.§
(1) Adóköteles az önkormányzat illetékességi területén állandó vagy ideiglenes jelleggel végzett
vállalkozási tevékenység ( a továbbiakban iparûzési tevékenység.)

(2) Az adó alanya a vállalkozó.

5.§
Adóköteles iparûzési tevékenység: a vállalkozó e minõségben végzett nyereség-, illetõleg
jövedelemszerzésre irányuló tevékenysége.
Az állandó és ideiglenes jelleggel végzett iparûzési tevékenység

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

(2) Ideiglenes jellegû az iparûzési tevékenység, ha az önkormányzat illetékességi területén az ott
székhellyel, telephellyel nem rendelkezõ vállalkozó
a.) piaci és vásározó kereskedelmet folytat,

b.) építõipari tevékenységet folytat, illetõleg természeti erõforrást tár fel, vagy kutat,
feltéve, hogy a folyamatosan vagy megszakításokkal végzett tevékenység idõtartama adóéven
belül a 30 napot meghaladja, de nem éri el a 181 napot. Ha a tevékenység folytatásának
idõtartama a 180 napot meghaladja, akkor a tevékenység végzésének helye telephelynek minõsül.
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.

(3) Mentes a vállalkozók kommunális és iparûzési adójának megfizetése alól az a
mezõgazdasági kistermelõ, akit a hatályos SZJA -törvény is mentesít a személyi jövedelemadó
megfizetése alól.
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6.§.
(1) Az adókötelezettség az iparûzési tevékenység megkezdésének napjával keletkezik és a
tevékenység megszüntetésének napjával szûnik meg.
(2) Az önkormányzat illetékességi területén ideiglenes (alkalmi)jelleggel végzett iparûzési
tevékenység esetén a tevékenység végzésének idõtartama irányadó az adókötelezettség idõbeni
terjedelmére.

7.§
(1) Állandó jelleggel végzett iparûzési tevékenység esetén az adó alapja az értékesített termék,
illetõleg végzett szolgáltatás nettó árbevétele, csökkentve az eladott áruk beszerzési értékével és a
közvetített szolgáltatások értékével, valamint az anyagköltséggel.
(2) Ha a vállalkozó több önkormányzat illetékességi területén végez állandó jellegû iparûzési
tevékenységet, akkor az adó alapját a tevékenység sajátosságaira leginkább jellemzõen - a
vállalkozónak kell a mellékletben meghatározottak szerint megosztania.
(3) Ideiglenes jelleggel végzett iparûzési tevékenység esetében az adót a tevékenység végzésének
naptári napjai alapján kell megállapítani. Minden megkezdett nap 1 napnak számít.

8.§
(1) Az adó mértéke: a nettó árbevétel adóalapjának 1,4 %-a.
(2) Az ideiglenes jelleggel végzett iparûzési tevékenység esetén az adóátalány összege naptári
naponként 2000 forint.

III. Fejezet
9.§
Az adóelõleg megállapítása és megfizetése, az adóbevallások határideje

(1) A vállalkozó iparûzési adóra elõleget köteles fizetni.
(2) Az adóelõleg összege:
a.) ha az adóévet megelõzõ adóév idõtartama 12 hónapnál nem rövidebb, az adóévet
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adóév adójának megfelelõ összeg.
b.) ha az adóévet megelõzõ adóév 12 hónapnál rövidebb, akkor a megelõzõ adóév adójának az
adóévet megelõzõ adóév naptári napjainak alapján adóévre számított összege.
c.) az adóköteles tevékenységét az önkormányzat illetékességi területén az adóév közben kezdõ
vállalkozónak, vagy ha az önkormányzat az adót elsõ alkalommal, vagy év közben vezeti be, az
adóévre bejelentett várható adó összege.
(3) A vállalkozónak az adóköteles tevékenysége megkezdésétõl számított, illetõleg az
önkormányzat adót bevezetõ rendeletének hatálybalépését követõ 15 napon belül az adóévre
várható adójáról bejelentést kell tennie.
(4) Az önkormányzati adóhatóság a fizetendõ adóelõleg mértékét az éves adóbevallás, illetve
várható adó bejelentése alapján fizetési meghagyásban közli.
(5) Az adóévben az adóévre vonatkozó fizetési meghagyásjogerõre emelkedéséig a (2) bekezdés
a)- b) pontjában említett vállalkozó az adóelõlegét az elõzõ fizetési meghagyás alapján fizeti.
(6) A vállalkozó iparûzési adóját az adóévet követõ május 31- ig vallja be.

10. §

(1) A vállalkozók iparûzési adóelõlegét a vállalkozók évente két egyenlõ részletben az adóév
március 15- ig illetve szeptember 15. napjáig kötelesek megfizetni.
(2) Az ideiglenes (alkalmi)jelleggel végzett tevékenység után az iparûzési adót a tevékenység
után az iparûzési adót a tevékenység befejezésének napján kell megfizetni.

IV. Fejezet

A hatályba léptetõ rendelkezések

11.§

(1)E rendelet 2010. január 1-jén lép hatályba.

(2) A rendelet kihirdetéséröl a körjegyzõ gondoskodik.

Magyarszék, 2009. december 21.

Kárpáti Jenő

Dr. Mátéka Gyöngyi

Polgármester

Körjegyző

