
Petőfibánya Községi Önkormányzat Képviselő-testületének
19/2010. (XI.11.) önkormányzati rendelete

a helyi adókról

Petőfibánya Községi Önkormányzat Képviselő-testülete  a helyi adókról szóló 1990. évi C. 
törvény (a továbbiakban: Htv.) 1. §-ának (1) bekezdésében és 6. §-ában foglalt felhatalmazás 
alapján a következő rendeletet (a továbbiakban: R.) alkotja. 

Petőfibánya  Községi  Önkormányzat  (a  továbbiakban:  Önkormányzat)  a  jelen  rendelettel 
megállapított helyi adókból származó bevételeit a helyi önkormányzatokról szóló törvényben 
meghatározott önkormányzati feladatok és közszolgáltatások biztosítására használja fel.

Az  Önkormányzat  a  beszedett  adók  összegéről  évente  köteles  tájékoztatni  a  település 
lakosságát.

Az  e  rendelet  alapján  befizetett  helyi  adók  kizárólagosan  az  Önkormányzat  bevételeit 
képezik, azok el nem vonhatók.

I. fejezet
Építményadó

1. §
(1) A rendelet hatálya kiterjed a község illetékességi területén lévő, nem lakás céljára szolgáló 

épületekre, azok valamennyi helyiségére, függetlenül rendeltetésüktől és hasznosításuktól.

2. §
Az adó alanya

(1) Az  a  magánszemély,  jogi  személy,  jogi  személyiség  nélküli  gazdasági  társaság,  a 
magánszemélyek  jogi  személyiséggel  nem  rendelkező  személyi  egyesülése,  külföldi 
magánszemély és szervezet – amennyiben adómentességét nemzetközi  szerződés,  vagy 
viszonosság nem biztosítja –, aki a naptári év első napján az építmény tulajdonosa.

(2) Ha  az  építményt  ingatlan-nyilvántartásba  bejegyzett  vagyoni  értékű  jog  terheli,  a 
tulajdonos  és  a  vagyoni  értékű  jog  gyakorlására  jogosult  személy  megállapodása  az 
irányadó, ennek hiányában a vagyoni értékű jog jogosultja az adó alanya.

(3) Több tulajdonos esetén a tulajdonosok tulajdoni hányadaik arányában adóalanyok.

(4) A (2) bekezdésben feltüntetett megállapodást írásban kell előterjeszteni, szóbeli bejelentés 
esetén azt jegyzőkönyvben kell rögzíteni.

(5) Adómentes a  jogi  személy,  a  jogi  személyiség  nélküli  gazdasági  társaság, a 
magánszemélyek  jogi  személyiséggel  nem rendelkező személyi  egyesülése  adóalanyok 
közül a Htv. 3. §-a (2) bekezdésében felsoroltak.
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3. §

Az adókötelezettség keletkezése és megszűnése

(1) Az adókötelezettség keletkezésének időpontja:

a) a használatbavételi, illetve fennmaradási engedély kiadását,

b) az engedély nélkül épült, vagy anélkül használatba vett építmény esetében a tényleges 
használatbavételt követő év első napja.

(2) Az adókötelezettség megszűnésének időpontja az építmény lebontása, vagy bármely más 
okból történő megszüntetése évének utolsó napja.

(3) A második  félévre  vonatkozó adókötelezettség  megszűnik,  ha  az  építmény az  év első 
felében lebontásra kerül, vagy bármely más oknál fogva megsemmisül.

4. §
Az adó alapja és mértéke

(1) Az adó alapja  a  nem lakás  céljára  szolgáló  épület  helyiségeinek  hasznos  alapterülete. 
Hasznos  alapterület:  a  végleges  –  vakolt  vagy  burkolt  –  falsíkokkal  határolt  teljes 
alapterületnek az a része, ahol a belmagasság legalább 1,9 m.

(2) A nem lakás céljára szolgáló épület helyiségeinek hasznos alapterületét figyelembe véve, 
az építményadó éves mértéke: 200,-Ft/m2.

5. §
Adómentesség

(1) Mentes az adó alól a Htv. 13. §-ában foglaltakon túlmenően

a) a magánszemély tulajdonában lévő nem vállalkozási célra szolgáló építmény,

b) az  önkormányzati  alaptevékenység  ellátására  létrehozott  alapítvány 
tulajdonában álló nem lakás céljára szolgáló épületek,

c) a lakás- és garázsszövetkezet nem lakás céljára szolgáló helyiségei.
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II. fejezet

Iparűzési adó

6. §

Az adókötelezettség

(1) Az adókötelezettségre a Htv. 35-36. § és a 37. § (1) bekezdése az irányadó.

7. §
Az adó alanya

(1) Az iparűzési adó alanya az állandó jellegű iparűzési tevékenységet végző vállalkozó.

(2) Az ideiglenes jelleggel végzett iparűzési tevékenység esetén az adó alanya a Htv. 37. (2) 
bekezdés b)-c) pontjában meghatározott vállalkozó.

8. §
Az adókötelezettség keletkezése és megszűnése

(1) Az  adókötelezettség  az  iparűzési  tevékenység  megkezdésének  napján  keletkezik,  és  a 
tevékenység megszűnésének napján szűnik meg.

(2) Az  iparűzési  tevékenység  megkezdését,  valamint  megszűnését  érvényes  vállalkozói 
igazolvánnyal, hatósági értesítéssel vagy cégbírósági végzéssel kell igazolni.

(3) Az  Önkormányzat  illetékességi  területén  ideiglenes  jelleggel  végzett  iparűzési 
tevékenység esetén a tevékenység végzésének időtartama az irányadó.

(4) Az ideiglenes jelleggel végzett iparűzési tevékenység megkezdésének napján köteles az 
adóalany tevékenységének megkezdését bejelenteni.

9. §
Az adó alapja

(1)  Állandó  jelleggel  végzett  iparűzési  tevékenység  esetén  az  adó  alapja  az  értékesített 
termék,  illetőleg  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.
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(3)  Ideiglenes  jelleggel  végzett  iparűzési  tevékenység  esetében  az  adót  a  tevékenység 
végzésének naptári napjai alapján kell megállapítani. Minden megkezdett nap egy napnak 
számít.

10. §
Az adó mértéke

(1) Az állandó jelleggel végzett iparűzési tevékenység esetén az adó évi mértéke az adóalap 
1,4 %-a.

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

III. fejezet
Általános rendelkezések

11. §

Az adóelőleg megállapítása

(1) A vállalkozó a helyi iparűzési adóra adóelőleget köteles fizetni. 

(2) Az adóelőleg összegére a Htv. 41. § (4)-(7) bekezdése az irányadó.

(3) Az adóhatóság  a  fizetendő  adóelőleg  mértékét  az  éves  adóbevallás,  illetve  a 
várható adó bejelentése alapján fizetési meghagyásban közli.

(4) Az  iparűzési  adóelőleget  két  félévi  részletben  az  adóév  május  31-ig,  illetve 
szeptember 15-ig kell megfizetni.  Az adóalany – akinek társasági adóban feltöltési 
kötelezettsége keletkezett – a befizetett adóelőleg összegét a várható éves fizetendő 
adó összegének összegére az adóév december 20. napjáig köteles kiegészíteni.

(5) Az adóelőleg módosításra az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény 42. 
§ (2) bekezdése az irányadó.

12. §

Az adó megfizetése

(1) Az építmény és telekadót  az adóhatóság kivetéssel  állapítja meg.  Az adóalany 
köteles az adókötelezettség keletkezését illetőleg változását követő 15 napon belül 
adóbevallást tenni.

(2) Az adóhatóság által megállapított építmény és telekadót az adózónak félévenként, 
két  egyenlő  részletben  kell  az  adóév  március  15-ig,  illetve  szeptember  15-ig 
megfizetnie.
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(3)  Az  iparűzési  adó  fizetésére  kötelezett  adóalany  kötelezettségét  önadózással 
teljesíti. Az iparűzési adóról az adóévet követő év május 31-ig kell bevallást tenni.

(4)  Az  ideiglenes  jelleggel  végzett  tevékenység  utáni  iparűzési  adót  legkésőbb  a 
tevékenység befejezése napján kell megfizetni.

13. §

Értelmező rendelkezések

(1) E rendelet alkalmazásában az értelmező rendelkezésekre a Htv. 52. §-a az irányadó.

       14. §
     Záró rendelkezések

(1) Ezen rendelet 2011. január 1. napján lép hatályba.

(2) A rendeletben nem szabályozott kérdésekre a helyi adókról szóló 1990. évi C. törvény, 
valamint az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény rendelkezései az irányadók. 
Az e rendelet szerinti adóhatósági eljárásra az Art. 5. §-ában szabályozott kivételekkel a 
közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. 
törvény (Ket.) szabályait kell alkalmazni.

(3) E  rendelet  hatálybalépésével  egyidejűleg  hatályát  veszti  Petőfibánya Községi 
Önkormányzat  Képviselő-testületének  a  helyi  adókról  szóló  34/1998.  (XI.26.) 
önkormányzati  rendelete  és  az  azt  módosító  17/1999.(V.27.),  a  20/2003.(XI.27.),  a 
4/2005.(II.10.), a 13/2005.(IX.01.), a 6/2007.(II.15.), a 25/2007.(XI.29.), a 7/2010.(II.11.) 
és a 15/2010.(VIII.26.) önkormányzati rendeletek.

Juhászné Barkóczy Éva sk. Dr. Gyirán Viktor sk.
  Polgármester Jegyző

Záradék:

A rendeletet 2010. 11. 11. napján kihirdettem.
Dr. Gyirán Viktor
jegyző
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