számolás vagy végelszámolás alatt áll.
REGÖLY KÖZSÉG KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK
20/2002. (XII. 10.) és 2/2005. (II. 1.)számú rendeletekkel módosított
14/1999. (XII.14.) számú
önkormányzati r e n d e l e t e
A HELYI IPARŰZÉSI ADÓ
BEVEZETÉSÉRŐL
Regöly Község Önkormányzati Képviselőtestülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990.
évi LXV. törvény 16. §. /1/ bekezdése és a helyi
adókról szóló 1990. évi C. törvény 1. §. /1/ bekezdése alapján az alábbi rendeletet alkotja:
Általános rendelkezések
1.§
(1) A képviselő-testület Regöly községben helyi
iparűzési adót vezet be.
(2) Az /1/ bekezdés szerinti helyi adó 2000. január
1. napjától határozatlan időre kerül bevezetésre.
Az adókötelezettség, az adó alanya
2.§
(1) Adóköteles az önkormányzat illetékességi területén állandó, vagy ideiglenes jelleggel
végzett iparűzési /vállalkozási/ tevékenység.
(2) Az adó alanya a vállalkozó.
(3) Adóköteles iparűzési tevékenység a vállalkozó e minőségben végzett nyereség-, illetve jövedelem- szerzésre irányuló tevékenysége.
(4) E jogszabály alkalmazásában vállalkozó: a
gazdasági tevékenységet saját nevében és kockázatára haszonszerzés céljából üzletszerűen
végző
a) a személyi jövedelemadóról szóló törvényben meghatározott egyéni vállalkozó;
b) a személyi jövedelemadóról szóló törvényben meghatározott mezőgazdasági őstermelő, feltéve, hogy őstermelői tevékenységéből származó bevétele az adóévben a
400.000.-Ft-ot meghaladja;
c) a jogi személy, ideértve azt is, ha felszámolás vagy végelszámolás alatt áll;
d) egyéb szervezet, ideértve azt is, ha az fel-

Az adókötelezettség keletkezése és megszűnése
3. §
(1) Az adókötelezettség az iparűzési tevékenység
megkezdése napjával keletkezik és a tevékenység megszüntetése napjával szűnik meg.
(2) Az ideiglenes /alkalmi/ jelleggel végzett tevékenység esetében a tevékenység végzésének
időtartama az irányadó az adókötelezettség
időbeni terjedelmére.
Az adó alapja
4. §
(1) Az állandó jelleggel végzett iparűzési tevékenység esetében az adó alapja az értékesített
termék, illetőleg végzett szolgáltatás nettó árbevétele, csökkentve az eladott áruk beszerzési értékével és az alvállalkozói teljesítések
értékével valamint az anyagköltséggel .
(2) E rendelet alkalmazásában nettó árbevétel: a
számviteli törvényben meghatározott értékesítés nettó árbevétele, továbbá a kapott kamatok és kamatjellegű bevételek együttes összege, csökkentve a kamatozó értékpapírok eladási árában érvényesített kamat bevételként
elszámolt összegével, a Htv. 52. §. 22. pontjának b./ - i./ alpontjaiban foglalt eltérésekkel.
(3) Ideiglenes jelleggel végzett iparűzési tevékenység esetében az adót a tevékenység végzésének naptári napjai alapján kell megállapítani. Minden megkezdett nap egy napnak
számít.
(4) Ha a vállalkozó több önkormányzat illetékességi területén végez állandó jellegű iparűzési
tevékenységet, akkor az adó alapját – a tevékenység sajátosságaira leginkább jellemzően –
a vállalkozónak kell megosztani e rendelet
szabályi szerint.
5. §
(1) A 8. § (1) bekezdése szerint csökkentett nettó
árbevétel megosztása:
a) a megosztás elvét, pontos menetét, az adóelőleg és az adó összegét a vállalkozónak
– az adóhatóság által ellenőrizhető módon
– a fizetési kötelezettség keletkezésekor
írásban rögzíteni kell;
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pl.: termelés, forgalom, bér vagy létszám
alapján / a tevékenység végzésével arányosnak kell lennie;
c) a vállalkozási tevékenység végzésének helyeire osztott nettó árbevételek összegének
meg kell egyeznie a vállalkozó teljes nettó
árbevételének összegével;
d) az adóelőleg számításánál ugyanazt a megosztási elvet kell alkalmazni, mint az adó
számításánál;
e) ugyanabban az adóévben csak egyféle megosztási módot lehet alkalmazni;
f) a megosztásnál figyelmen kívül kell hagyni
a területileg elkülönült segédüzemeket,
szolgáltató és energiatermelő, javító-, karbantartó üzemeket, raktárakat, ha tevékenységük kizárólag saját termelést szolgál. Ha azonban külső szolgáltatást is végeznek árbevétel ellenében, akkor az ezzel
elért árbevételt a megosztásnál figyelembe
kell venni.
Az adó mértéke
6. §
(1) Állandó jelleggel végzett iparűzési tevékenység esetén az adó az adóalap 2 %-a.
(2) Ideiglenes jelleggel végzett iparűzési tevékenység esetén az adóátalány összege napi 500
Ft.
(3) A tételes adó éves összege 10.000.-Ft.
(4) Az adóátalány összege méltányossági eljárás
keretében nem csökkenthető és nem engedhető
el.
Az adóelőleg megállapítása és az adó
megfizetése
7. §
(1) A vállalkozónak az adóköteles tevékenysége
megkezdésétől számított 15 napon belül az
adóévre vonatkozó várható adójáról bejelentést
kell tennie.
(2) Az adófizetési kötelezettség teljesítésének érdekében a vállalkozó adóelőleget köteles fizetni.
(3) Az adóhatóság a fizetendő adóelőleg mértékét

a várható adó bejelentése, illetőleg az éves
adóbevallás alapján fizetési meghagyásban
közli.
(4) Az adóelőleg összege:
a.) az adóévet megelőző teljes évhez képest
változatlan szervezeti formában működő
és – ideértve az idényjellegű – tevékenységet folytató vállalkozók esetében azonos
a megelőző év adójával;
b.) az adóévet megelőző év egy részében működő vállalkozónál a megelőző év adójának a működés naptári napja alapján az
egész évre számított összeg;
c.) a tevékenységét az adóév közben megkezdett vállalkozóknál az adóévre bejelentett várható összege.
(5) A (4) bekezdés a) – b.) pontjában meghatározott adózó az egyes adóévekben a tárgyévre
vonatkozó fizetési meghagyás jogerőre emelkedéséig az adóelőleget az előző fizetési meghagyás alapján köteles fizetni. Amennyiben az
adózó az adóbevallás alapján magasabb öszszegű adó fizetésére lesz köteles, az adóelőleget ennek megfelelően is fizetheti.
(6) A személyi jövedelemadóról szóló törvény
szerinti tételes átalányadózó vállalkozó iparűzési tevékenysége utáni adókötelezettségét
tételes adózással is teljesítheti.
(7) A tételes adózás adóévre választható, az erről
szóló bejelentést az adóévet megelőző évről
szóló bevallással egyidejűleg, a tevékenységét
év közben kezdő vállalkozó esetében az adókötelezettség keletkezését követő 15 napon
belül kell megtenni.
8. §
(1) Az adóelőleget félévenként, két egyenlő részletben, az adóév március 15. és szeptember
15. napjáig, illetőleg az adóhatóság által a fizetési meghagyásban / határozatban / megállapított időpontig kell megfizetni.
(2) Az adózó az adóelőleg-, illetőleg az adófizetési kötelezettségét amennyiben
a.) bankszámlával
megbízással;

rendelkezik:

átutalási

b.) bankszámlával nem rendelkezik: az adóhatóság számlaszámát tartalmazó posta-
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c.) amennyiben az adófizetés a) és b) pontban
írt feltételei nincsenek meg – kivételesen –
belföldi
postautalvánnyal
teljesítheti,
amelynek „Értesítés” szelvényén fel kell
tüntetni a befizetett összeg rendeltetését.
(3) A helyi iparűzési adóelőleget a vállalkozónak a
várható éves fizetendő adó összegére az adóév
december 20. napjáig ki kell egészíteni.
(4) Az adóelőleget és az éves adókötelezettség
különbözetét a tárgyévet követően, az éves
adóbevallásban előírt időpontig /május 31-ig/
kell megfizetni.
(5) Ugyanígy számol el az adóalany akkor is, ha
megszűnés miatt év közben köteles adóbevallást adni.
Záró rendelkezések
9. §
(1) Az e rendeletben nem szabályozott kérdésekben a helyi adókról szóló 1990. évi C. törvényt
az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvénnyel együtt kell megfelelően alkalmazni.
(2) A képviselő-testület az éves költségvetési rendeletében meghatározhatja az évi helyi iparűzési adóbevétele felhasználásának célját.
(3) Ez a rendelet a kihirdetése napján lép hatályba,
de rendelkezéseit 2000. január 1. napjától kell
alkalmazni.
Dávid Sándor sk.

Fellinger Károlyné sk.

polgármester

jegyző

A rendelet kihirdetésének napja:
1999. december 14.

Fellinger Károlyné sk.
jegyző

A rendelet hiteléül:
Regöly, 2005. május 11.

dr. Baranyai Eszter
jegyző

