HORT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
15./ 1995.(XI. 15.) RE N D E L E T E
A HELYI IPARŰZÉSI ADÓ BEVEZETÉSÉRŐL
Hort község Önkormányzata gazdasági önállóságának növelése és feladatai ellátásához
szükséges költségvetési bevételeinek biztosítása érdekében a helyi adókról szóló 1990. évi
C. törvény 1. § (1) bekezdése alapján helyi iparűzési adó szabályairól a következő
rendeletet alkotja. (a dőlt betűs szöveg a Ht. illetőleg az adózás rendjéről szóló 2003.évi
XCII .törvény - a továbbiakban Art.- szövege).1
I. FEJEZET
ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK
Adómegállapítás joga és az adókötelezettség
1.§
A helyi adókról szóló többszörösen módosított 1990. évi C törvény felhatalmazása és
rendelkezései szerint a Hort Községi Önkormányzat Képviselőtestülete / továbbiakban
önkormányzat/illetékességi területén helyi iparűzési adót vezet be.
ADÓKÖTELEZETTSÉG
2.§
1. Adóköteles az önkormányzat illetékességi területén végzett vállalkozási tevékenység /
továbbiakban: iparűzési tevékenység /.
2.

2

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. (Ht.
37. § (1) bek.)
3.§

Adóköteles iparűzési tevékenység: a vállalkozó e tevékenységében végzett nyereség, illetőleg jövedelemszerzésre irányuló tevékenysége. (Ht. 36.§)
4.§
ADÓ ALANYA3
Vállalkozó: a gazdasági tevékenységet saját nevében és kockázatára haszonszerzés
céljából, üzletszerűen végző
a) a személyi jövedelemadóról szóló törvényben meghatározott egyéni vállalkozó,
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b) a személyi jövedelemadóról szóló törvényben meghatározott mezőgazdasági
őstermelő, feltéve, hogy őstermelői tevékenységéből származó bevétele az adóévben a
600 000 forintot meghaladja,
c) a jogi személy, ideértve azt is, ha az felszámolás vagy végelszámolás alatt áll,
d) egyéb szervezet, ideértve azt is, ha az felszámolás vagy végelszámolás alatt áll;
e) jogi személy, ideértve a felszámolás vagy végelszámolás alatt levő jogi személyt is;
f) egyéb szervezet, ideértve a felszámolás vagy végelszámolás alatt levő szervezetet is;
(Ht. 52.§ (26) pont)
5.§
1./ Az adókötelezettség az iparűzési tevékenység megkezdésének napjával keletkezik, és a
tevékenyég megszüntetésének napjával szűnik meg.(Ht. 38.§ (1) bek.)
2./ Az önkormányzat illetékességi területén alkalmi, ideiglenes (alkalmi) jelleggel végzett
iparűzési tevékenység esetén a tevékenység végzésének időtartama az irányadó az
adókötelezettség időbeni terjedelmére.(Ht. 38.§ (2) bek)
II. FEJEZET
AZ ADÓ ALAPJA, MÉRTÉKE
6.§
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1.

Állandó jelleggel végzett iparűzési tevékenység esetén az adó alapja a nettó
árbevétel, csökkentve az eladott áruk beszerzési értékével, a közvetített
szolgáltatások értékével, az anyagköltséggel. Mentes az adóalapnak az a része legfeljebb azonban az adóalap 90%-a -, amely a külföldön létesített telephelyen
végzett tevékenységből származik, feltéve ha azt a telephely szerinti állam
önkormányzatának fizetendő, a vállalkozási tevékenységet terhelő adó
terheli.(Htv.39.§(1)bek)

2.
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3.
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Az ÖR 6.§.1.) bekezdés szerinti adóalap csökkenthető az adóévi működés hónapjai
alapján számított adóévi átlagos statisztikai állományi létszámnak az előző adóévi
működés hónapjai alapján az előző adóévre számított átlagos statisztikai állományi
létszámhoz képest bekövetkezett - főben kifejezett - növekménye után 1 millió
forint/fő összeggel.
(Nem vehető igénybe az adóalap-mentesség azon létszámbővítéshez, amely állami
támogatás igénybevételével jött létre. E bekezdés alkalmazásában állami támogatás
a Munkaerőpiaci Alapból folyósított olyan támogatás, amelynek feltétele új
munkahely létesítése. ( Htv. 39/D. § (2))
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4./ 7Az 5.§ /2./ bekezdésében meghatározott esetben az adót a 7.§ /2./ bekezdése alapján
kell megállapítani.
7.§8
1./Az állandó jelleggel végzett iparűzési tevékenység esetén az adó mértéke az
adóalap 2 %-a.
2./9 Az ideiglenes alkalmi jelleggel végzett iparűzési tevékenység ( kivéve a piaci és
vásározói kiskereskedelemi tevékenység ) esetén az adó mértéke naptári naponként 5000
Ft.
III. FEJEZET
ADÓMENTESSÉG ADÓKEDVEZNÉNY
8.§
1./-6./10
7./11 Adómentesség:
a.) adómentes az adóalanyok közül a társadalmi szervezet, az egyház, az alapítvány, a
közszolgáltató szervezet, a köztestület, a közhasznú társaság, az önkéntes kölcsönös
biztosító pénztár, a magánnyugdíjpénztár, a költségvetési szerv és a költségvetési szervnek
nem minősülő nevelési-oktatási intézmény abban az adóévben, amelyet megelőző adóévben
folytatott vállalkozási tevékenységéből származó jövedelme (nyeresége) után társasági
adófizetési kötelezettsége, illetve - költségvetési szerv esetében - eredménye után a központi
költségvetésbe befizetési kötelezettsége nem keletkezett. A feltételek meglétéről az adóalany
írásban köteles nyilatkozni az adóhatóságnak. (Ht. 3.§ (2) bek.)
b.) Mentes a külföldi magánszemély és szervezet is amennyiben adómentességét
nemzetközi szerződés vagy viszonosság biztosítja. A viszonosság kérdésében a
pénzügyminiszter állásfoglalása az irányadó.
c.)Valamennyi helyi adó alól mentes az Észak-atlanti Szerződés Szervezete. Az Északatlanti Szerződés tagállamainak és az 1995. évi LXVII. törvényben kihirdetett
Békepartnerség más részt vevő államainak, Magyarországon kizárólag szolgálati
kötelezettség céljából tartózkodó fegyveres erői. (Ht.3/A. §)
8./12
MÉLTÁNYOSSÁGI JOGSZABÁLYOK
9.§-13.§13
14.§
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1./ Ezen helyi iparűzési adóról szóló rendelet 1996. január 01.-jén lép hatályba.
2./ E rendeket hatályba lépésével egyidejűleg az 5/ 1991. számú Magánszemélyek
Kommunális adójáról valamint, a 6/ 1991. számú Vállalkozói kommunális adó
bevezetéséről szóló Önkormányzati rendelet hatályát veszti.
3./- 4./- 5./ 14
6./ 15A rendeletben nem szabályozott kérdésekben a helyi adókról szóló többszörösen
módosított 1990.évi C. törvény és az adózás rendjéről szóló 2003.évi XCII. törvény
rendelkezéseit kell alkalmazni.
H o r t, 1995. november 15.
Kassa László
Polgármester sk.

Ferge Jánosné
jegyző sk.

Kihirdetési záradék:
A módosított rendelet kihirdetési időpontja: 2006. december 15.
Ferge Jánosné
jegyző
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