
 

Döbörhegy Községi Önkormányzat  Képviselőtestületének

 

15/2003. (XII..)  rendeletével módosított

10/2003. (XII.15.)  r e n d e l e t é n e k   egységes szerkezetbe foglalt szövege

a   h e l y i    i p a r ű  z é s i   a d ó r ó l .

 

Döbörhegy  Községi   Önkormányzat Képviselőtestülete  (a továbbiakban : Önkormányzat) a helyi adókról 
szóló  1990.  évi  C.  törvény  (a  továbbiakban:  Htv.)  1.§.  (l)  bekezdésében  és  a  6.§-ában  foglalt 
felhatalmazás alapján a helyi iparűzési adóról a következő rendeletet alkotja:

 

I. F e j e z e t

                               

Adókötelezettség, az adó alanya

 

l.§.

 

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

(2)  Az adó alanya a vállalkozó.   (Htv. 35.§) 

(3)  Adóköteles  iparűzési  tevékenység:  a  vállalkozó  e  minőségben  végzett  nyereség-  illetőleg 
jövedelemszerzésre irányuló tevékenysége. (Htv. 36.§.) 

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

(5)  Ideiglenes jellegű az iparűzési  tevékenység ,  ha az  önkormányzat illetékességi  területén az ott 
székhellyel, telephellyel nem rendelkező vállalkozó

a) piaci és vásározó kiskereskedelmet folytat,
b) építőipari, valamint nyomvonalas létesítményen végzett kivitelezési  és fenntartási munkát, tovább 
ezekkel  kapcsolatban szerelési , szervezési, lebonyolító, szaktanács adó, felügyeleti tevékenységet 
végez, illetve természeti erőforrást tár fel vagy kutat, feltéve, hogy a folyamatosan vagy 
megszakításokkal  végzett tevékenység  időtartama adóéven belül legalább 1 hónap, de a 6 hónapot 
nem haladja meg Ha a tevékenység időtartama a 6 hónapot meghaladja, akkor a tevékenység 
végzésének helye telephelynek minősül.(Htv. 37.§.) 

 

Adókötelezettség keletkezése és megszűnése.

                                          

2.§.

 

(1)    Az  adókötelezettség  az  iparűzési  tevékenység  megkezdésének  napjával  keletkezik  és  a 
tevékenység megszüntetésének napjával szűnik meg. 

(2)    Az  önkormányzat  illetékességi  területén  ideiglenes  (alkalmi)  jelleggel  végzett  iparűzési 
tevékenység  esetén  a  tevékenység  végzésének  időtartama  az  irányadó  az  adókötelezettség 
időbeni terjedelmére. (Htv. 38.§.)

 



Az  adó alapja.

                                             

3.§.

 

(1)   Állandó  jelleggel  végzett  iparűzési  tevékenység esetén  az  adó  alapja  az  értékesített  termék, 
illetőleg a 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  jellegű  iparűzési 
tevékenységet,  akkor  az  adó alapját  -  a  tevékenység sajátosságaira  leginkább  jellemzően -  a 
vállalkozónak kell a Htv. mellékletében meghatározottak szerint  megosztania. 

(3)   Ideiglenes  jelleggel  végzett  iparűzési  tevékenység  esetén  az  adót  a  tevékenység  végzésének 
naptári napjai  alapján kell megállapítani. Minden megkezdett nap egy napnak számít. (Htv. 39.§.) 

 

Az adó mértéke

 

4.§.

 

(1)  Állandó jelleggel végzett iparűzési tevékenység esetén az adó évi mértéke az adóalap 1,5 %-a.

(2)  Ideiglenes jelleggel végzett iparűzési tevékenység esetén az adóátalány naptári naponként  500-Ft.

 

II. F e j e z e t

 

Bejelentési kötelezettség

 

5.§.

 

A vállalkozó  az  adókötelezettség  keletkezését  annak  bekövetkeztétől  /  a  tevékenység  megkezdésétől/ 
számított 15  napon belül  írásban   - az e célra rendszeresített formanyomtatványon köteles bejelenteni az 
adóhatóságnak: Szarvaskend Körjegyzőségen.

 

Az adó bevallása.

 

6.§.

 

Az iparűzési adóról az adóévet követő év  május 3l-ig kell bevallást tenni.

A naptári évtől eltérő üzleti évet választó adózó adóbevallását az adó év utolsó napját követő 150. napig 
nyújtja be.   (2003.évi  XCII.tv. 32.§. (1)) 

 

Az  adóelőleg megállapítása és az adó megfizetése.

 

7.§.

 

(1)   A vállalkozó a helyi iparűzési adóra adóelőleget köteles fizetni a Htv. 4l. §-ában meghatározottak 
szerint.  

 



III. F e j e t e t

 

Z á r ó   r e n d e l k e z é s e k

 

(1)  Ez a rendelet 2004. január 1. napjával lép hatályba. 

(2)  E  rendelet  hatálybalépésével  egyidejűleg  az  önkormányzat  9/1999.(XII.30.)  számú  rendelete 
hatályát veszti.

 

Döbörhegy, 2003. november 24.

 

 

Kovács János                                                     Osvald Lajosné

polgármester                                                      körjegyző

 

Kihirdetve: 2003. december 15.

 

 

 

          Kovács János                                                     Osvald Lajosné

          polgármester                                                     körjegyző

 

 


