CSÓR KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
A HELYI IPARŰZÉSI ADÓRÓL SZÓLÓ
19/2004. (XII.7.) SZÁMÚ RENDELETE
(MÓDOSÍTÁSOKKAL EGYSÉGES SZERKEZETBE FOGLALVA)

A képviselő-testület a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 16. § (1)
bekezdésében biztosított jogkörében eljárva, a helyi adókról szóló többször módosított 1990.
évi C. törvény (továbbiakban: Htv.) 1. §-ának (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján
az alábbi rendeletet alkotja.
1. §
Adókötelezettség, az adó alanya
(1) Adóköteles az önkormányzat illetékességi területén állandó, vagy ideiglenes jelleggel
végzett vállalkozási tevékenység (a továbbiakban: iparűzési tevékenység).
(2) Az adó alanya a vállalkozó.
(3) Adómentes fent jelölt 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.1
(4) Adómentes az Észak-atlanti Szerződés Szervezete.
(5) A rendelet alkalmazásában adóköteles iparűzési tevékenység a vállalkozó e minőségében
végzett nyereség- illetőleg jövedelemszerzésre irányuló tevékenysége.
2. §
Állandó és ideiglenes jelleggel végzett iparűzési tevékenység
(1) A vállalkozó állandó jellegű iparűzési tevékenységet végez az önkormányzat illetékességi
területé, 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 kiskereskedelmet folytat;
b.) építőipari tevékenységet folytat, illetőleg természeti erőforrást tár fel vagy kutat, feltéve,
hogy 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.
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3. §
Adókötelezettség keletkezése és megszűnése
(1) Az adókötelezettség az iparűzési tevékenység megkezdésének napjával keletkezik és a
tevékenység megszűntetésének napjával szűnik meg2.
(2) Az önkormányzat illetékességi területén ideiglenes (alkalmi) jelleggel végzett iparűzési
tevékenység esetén a tevékenység végzésének időtartama az irányadó az adókötelezettség
időbeli terjedelmére.3
4. §
Az adó alapja és annak egyszerűsített meghatározása
(1) Állandó jelleggel végzett iparűzési tevékenység esetén az adó alapja az értékesített termék,
illetőleg a végzett szolgáltatás nettó árbevétele, csökkentve az eladott áruk beszerzési
értékével és a közvetített szolgáltatások értékével, valamint 2000. évtől az anyagköltség 100
%-ával.
(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 mellékletben meghatározottak szerint megosztania.
(3) Ideiglenes jelleggel végzett iparűzési tevékenység esetében az adót a tevékenység
végzésének naptári napjai alapján kell megállapítani. Minden megkezdett nap 1 napnak
számít.
(4) A személyi jövedelemadóról szóló törvény szerint az adóévben átalányadózó
magánszemély (egyéni vállalkozó, mezőgazdasági kistermelő) vállalkozó, és a Htv. 52. § 26.
pont a)-d) pontja szerinti más magányszemély vállalkozó, feltéve, hogy a nettó árbevétele az
adóévet megelőző adóévben – 12 hónapnál rövidebb adóévet megelőző adóév esetén napi
arányosítással számítva időarányosan nem haladja meg a 4 millió forintot, illetve a
tevékenységét adóévben kezdő vállalkozó esetén az adóévben időarányosan – a 4 millió
forintot várhatóan nem haladja meg a Htv. 39/A § (2) illetőleg (3) bekezdésében foglaltak
szerint - figyelemmel a (4) és (5) bekezdésre – is megállapíthatja.4
(5) Az egyszerűsített vállalkozói adó hatálya alá tartozó vállalkozó az adó alapját az
egyszerűsített vállalkozói adó alapjának 50 %-ban is megállapíthatja.
(6) Az adó alapjának (5) bekezdése szerinti megállapítása adóévre választható. Az erről szóló
bejelentést a Htv. 39/A. § (5) bekezdése szerint kell megtenni.
(7) Ha a vállalkozó az egyszerűsített vállalkozói adóról szóló törvény hatálya alól kikerül,
akkor az adó alapját a Htv. 39/B. § (3) kell megállapítani, valamint a Htv. 39/B. § (4)
bekezdésében foglalt bejelentési és bevallási kötelezettségének eleget kell tenni.
5. §
Az adó mértéke
(1) Állandó jelleggel végzett iparűzési tevékenység esetén az adó mértéke az adóalap 1,4 %a.5
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(2) Ideiglenes jelleggel végzett iparűzési tevékenység esetén az adóátalány naptári naponként
kerül megállapításra, melynek összege 500 Ft/nap.
(3) A székhely, illetőleg telephely szerinti önkormányzathoz az adóévre fizetendő adóból
legfeljebb azonban annak összegéit terjedően – a (4) bekezdésben meghatározott módon –
levonható az ideiglenes jellegű tevékenység után az adóévben megfizetett adó.
(4) Az ideiglenes tevékenység után megfizetett adó a székhely, illetve telephely szerinti
önkormányzatokhoz fizetendő adóból a vállalkozás szintjén képződő teljes törvényi adóalap
és az egyes (székhely, illetve telephely szerinti) önkormányzatokhoz kimutatott adóalapok
arányában vonható le.
6. §
Adómentesség6
7. §
Az adóelőleg megállapítása és az adó megfizetése
(1) A vállalkozó az iparűzési adóra adóelőleget köteles fizetni.
(2) Az adóelőleg összege az
a.) 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 tevékenység az önkormányzat illetékességi területén az adóév közben kezdő
vállalkozónál, vagy ha az önkormányzat az adót első alkalommal vagy év közben vezeti be,
az adóévre bejelentett várható adó összege.
(3) A vállalkozónak az adóköteles tevékenysége megkezdésétől számított 15 napon belül az
adóévre várható adójáról bejelentést kell tennie az adóhatósághoz.
(4) A helyi adóhatóság a fizetendő adóelőleg mértékét az éves adóbevallás, illetve a várható
adó bejelentése alapján fizetési meghagyásban közli.
(5) A vállalkozó adóelőleget félévi részletekben, az adóév március 15-ig, illetve szeptember
15-ig fizet.
(6) Ideiglenes (alkalmi) iparűzési tevékenység estén a működés időtartama szerint járó adó
készpénzben is megfizethető a Htv. 42. § (5) bekezdésében meghatározott pénzkezelési
szabályok betartásával.
8. §
Az első fokú adóhatóság méltányossági jogkörének gyakorlása7
9. §
Egyéb rendelkezések
Ezen helyi iparűzés adóra vonatkozó rendelettel nem szabályozott minden kérdésben a helyi
adókról szóló 1990. évi C. törvény és az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény
hatályos rendelkezéseit, valamint a helyi adókat érintő hatályos törvények rendelkezéseit kell
alkalmazni. 8
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10. §
Záró rendelkezések
(1) A rendelet 2005. január 1-jén lép hatályba.
(2) Ezt a rendeletet a képviselő-testület 2004. december 3-án tartott ülésén elfogadta.
(3) E rendelet hatálybalépésével egyidejűleg a helyi iparűzési adóról szóló 15/2003. (IX.5.) és
a helyi iparűzési adóról szóló rendeletet módosító 17/2003. (XII.10.) önkormányzati rendelet
hatályát veszti.

