-1BAKONYKÚTI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ TESTÜLETÉNEK 22/2004.
(XII.15.) B. ÖNK. SZ. RENDELETE A HELYI IPARŰZÉSI ADÓRÓL

A 7/2005. (II.20.) B. Önk. sz. rendelet módosításaival
- egységes szerkezetben –
2009. április 30.

AZ ADÓKÖTELEZETTSÉG, AZ ADÓ ALANYA

1. §. (1) Adóköteles az Önkormányzat illetékességi területén állandó vagy ideiglenes jelleggel
végzett vállalkozási tevékenység (továbbiakban iparűzési tevékenység).
(2) Adóköteles iparűzési tevékenység: a vállalkozó e minőségében végzett nyereség, ill.
jövedelemszerzésre irányuló tevékenysége
(3) Az adókötelezettséget nem befolyásolja az, hogy az adóalany az adóköteles tevékenységét
székhelyén, vagy azon kívül gyakorolja.
(4) A helyi iparűzési adó alanya a vállalkozó

AZ ÁLLANDÓ ÉS IDEIGLENES JELLEGGEL VÉGZETT IPARŰZÉSI TEVÉKENYSÉG

2. §. (1) 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.
(2) Ideiglenes jellegű az iparűzési tevékenység, ha az önkormányzat illetékességi területén az
ott székhellyel, telephellyel nem rendelkező vállalkozó
a.) piaci és vásározó tevékenységet folytat
b.) 1építőipari tevékenységet folytat, illetőleg természeti erőforrást tár fel vagy kutat,
feltéve, ha a folyamatosan vagy megszakításokkal végzett tevékenység időtartama
adóéven belül a 30 napot meghaladja, de nem éri el a 181 napot. Ha a tevékenység
folytatásának időtartama a 180 napot meghaladja, akkor a tevékenység végzésének
helye telephelynek minősül.
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.

AZ ADÓKÖTELEZETTSÉG KELETKEZÉSE, MEGSZŰNÉSE
3. §. (1)2 Az adókötelezettség az iparűzési tevékenység megkezdésének napjával keletkezik és a
tevékenység megszüntetésének napjával szűnik meg.
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-2(2) Az önkormányzat illetékességi területén ideiglenes (alkalmi) jelleggel végzett iparűzési
tevékenység esetén a tevékenység végzésének időtartama irányadó az adókötelezettség
időbeni terjedelmére.
(3) A vállalkozó az adóköteles tevékenység megkezdésétől számított 15 napon belül – kivéve
az ideiglenes, alkalmi jelleggel végzett iparűzési tevékenységet – köteles az
önkormányzati adóhatóságnak az erre a célra rendszeresített nyomtatványon bejelentést
tenni és nyilatkozni az adóévre várható adójáról.

AZ ADÓ ALAPJA

4. §. (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 közvetett szolgáltatások értékével, valamint 2000. évtől 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 megosztani.
(3) Ideiglenes jelleggel végzett iparűzési tevékenység esetében az adót a tevékenység
végzésének naptári napjai alapján kell megállapítani. Minden megkezdett nap egy napnak
számít.

AZ ADÓ MÉRTÉKE

5. §. (1) Állandó jelleggel végzett iparűzési tevékenység esetén az adó évi mértéke a 4. §./1/
bekezdése alapján számított adóalap 1,5 %-a.
(2) Ideiglenes jelleggel végzett iparűzési tevékenység esetén az adó mértéke 1.000,- Ft/nap.

AZ ADÓELŐLEG

6. §. (1) A vállalkozó iparűzési adóra adóelőleget köteles fizetni. Az adóelőleget két részletben az
adóév március 15-ig és szeptember 15-ig kell befizetni.
(2) Az adóelőleg összege:
a.) ha az adóévet megelőző adóév időtartama 12 hónapnál nem rövidebb, az adóévet
megelőző adóév adójának megfelelő összeg.
b.) ha az adóévet megelőző adóév 12 hónapnál rövidebb, akkor a megelőző adóév
adójának az adóévet megelőző adóév naptári napjai alapján adóévre számított
összege
c.) az adóköteles tevékenységét az önkormányzat illetékességi területén az adóév
közben kezdő vállalkozónál, vagy ha az önkormányzat az adót első alkalommal vagy
év közben vezető be, az adóévre bejelentett várható adó összeg.

-3(3)3 Nem alkalmazható ez a rendelkezés a már működő, de az önkormányzat illetékességi
területén első ízben adóköteles tevékenységet kezdő vállalkozó esetében.
(4) Az adóhatóság a fizetendő adóelőleg mértékét az éves adóbevallás, ill. a várható adó
bejelentés alapján fizetési meghagyásban közli.
(5) Az adóévben az adóévre vonatkozó fizetési meghagyás jogerőre emelkedéséig a /2/
bekezdés a.) b.) pontjában említett vállalkozó az adóelőleget az előző fizetési meghagyás
alapján fizeti.
(6) Az ideiglenes (alkalmi) iparűzési tevékenység esetén a működés időtartama szerint járó
adó készpénzben is megfizethető az erre vonatkozó szabályok betartásával

AZ ADÓ MÉRSÉKLÉSE, ELENGEDÉSE, FIZETÉSI HALASZTÁS,
RÉSZLETFIZETÉS ENGEDÉLYEZÉSE
7. §.4

ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK
8. §. (1)5 A helyi adó kizárólag Bakonykuti község bevételét képezi, tőle el nem vonható.
(2) A Képviselő Testület a tárgyévet megelőző évben beszedett helyi adók összegéről és
felhasználásáról közmeghallgatás, falugyűlés során tájékoztatja a lakosságot.

ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK

9. §. (1) E rendelet kihirdetése napján lép hatályba. Hatályát veszti Bakonykúti Község
Önkormányzat Képviselő Testületének 20/1999.(X.29.) B. Önk. sz., 25/1999.(XII.4.) B.
Önk. sz., 12/2002.(XII.2.) B. Önk. sz. rendelete.
(2) Az itt nem szabályozott kérdésekre a Helyi adókról szóló többször módosított 1990. évi C.
törvény, valamint az Adózás rendjéről szóló 2003. évi XCIII. Törvény rendelkezéseit kell
alkalmazni.

Bakonykúti, 2004. december 14.

Marics Józsefné
Polgármester
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