
Kishartyán Község Önkormányzatának
9/1999. (XII.13.) számú rendelete

a helyi iparűzési adóról

A helyi adókról szóló 1990. évi C. törvény 1. § (1) bek. felhatalmazása alapján Kishartyán 
Község  Önkormányzatának  Képviselő-testülete  illetékességi  területére  helyi  iparűzési  adót 
vezet be.

I. fejezet
Adókötelezettség, adóalany

1. §

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

2.) Az adó alanya:
- a vállalkozó, továbbá
- jogi személy, jogi személyiség nélküli gazdasági társaság
- magánszemélyek jogi személyiséggel nem rendelkező személyi egyesülése

Az adókötelezettség keletkezése és megszűnése

2. §

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

2.) Az  Önkormányzat  illetékességi  területén  ideiglenes  jelleggel  végzett  iparűzési 
tevékenység esetén a tevékenység végzésének napban kifejezett időtartama az irányadó

II. fejezet

Az adó alapja

3. §

1.) Az állandó jelleggel végzett iparűzési tevékenység esetén 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.) Ha a vállalkozó több Önkormányzat illetékességi területén végez állandó jellegű iparűzési 
tevékenységet, akkor az adó alapját a helyi adókról szóló 1990. évi C. törvény melléklete 
szerint kell megosztania, a tevékenység sajátosságaira leginkább jellemzően.

3.) Ideiglenes  jelleggel  végzett  iparűzési  tevékenység  esetében  az  adót  a  tevékenység 
végzésének naptári napjai alapján kell megállapítani. Minden megkezdett nap egy napnak 
számít.

III. fejezet

Az adó mértéke

4. §

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

5. §

Ideiglenes  jelleggel  végzett  iparűzési  tevékenység  esetén  az  adóátalány naptári  naponként 
300.- Ft.

6. §

A  székhely,  illetőleg  telephely  szerinti  önkormányzathoz  az  adóévre  fizetendő  adóból, 
legfeljebb azonban annak összegéig terjedően, községben meghatározott módon, levonható az 
ideiglenes jellegű tevékenység után az adóévben megfizetett adó.

IV. fejezet

Az adóelőleg megállapítása, az adó megfizetése

7. §

1.) A vállalkozó az iparűzési adó fizetési kötelezettségének teljesítése érdekében (kivéve, ha 
azt a II. félévben kezdi meg) adóelőleget köteles fizetni.

2.) Az adóelőleg összege:

a.) 2000.  évben,  továbbá  azt  követően  a  tevékenységét  az  adóév  közben  kezdő 
vállalkozónál, az adóévre bejelentett várható adó összege

b.) 2001.  évtől  kezdődően:  az  adóévet  megelőző  teljes  évben  változatlan  kereseti 
formában  működő  vállalkozónál  –  ideértve  az  idényjellegű  tevékenységet  is  –  a 
megelőző év adójának megfelelő összeg.
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8. §

A  vállalkozónak  az  adóköteles  tevékenységének  megkezdésétől,  illetve  cégbírósági 
bejegyzése napjától számított, illetőleg ezen rendelet hatálybalépését követően 15 napon belül 
az adóévre várható adójáról bejelentést kell tennie az adóhatósághoz.

9. §

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

10. §

Aki  a  tevékenységét  a  II.  félévben  kezdi  meg  mentes  az  adóelőleg  megfizetése  alól  és 
adófizetési kötelezettségét a 15 napon belül kötelező bevallás és adóelszámolás során teljesíti.

11. §

Az e rendelet szerinti megállapított adóelőleget és az éves adókötelezettség különbözetét a 
tárgyévet követően május 31-ig benyújtandó bevallásban kell elszámolni és a különbözetet 
megfizetni vagy visszaigényelni.

12.§ 

1.) Az őstermelőknek az önkormányzat 2007. december 31-ig biztosít adómentességet.

2.) Ezen  tevékenységük  után  az  (1)  bekezdésben  meghatározott  időpontig  iparűzési  adót 
fizetniük nem kell.

V. fejezet

Ez a rendelet 2000. január 1-jén lép hatályba.

Varga Oszkár sk. Ispán Eszter sk.
   polgármester       jegyző

 Beiktatta a 11/2000. (XI.29.) rendelet, módosította a 13/2003. (XI.28.) rendelet – Hatályos: 2003. 11.28-tól
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