Hugyag Község Képviselő-testületének
2/1996. (IV.12.) sz. rendeletének 3/2007.(II. 21.) sz. módosítása
egységes szerkezetben
a helyi iparűzési adóról

A helyi adókról szóló 1990. évi C.tv. 1.§ (1) bekezdésében foglalt felhatalmazás alapján
Hugyag község önkormányzatának képviselő-testülete helyi iparűzési adót vezet be.
A rendelet célja
1. §.
A helyi iparűzési adó bevezetésének célja az önkormányzati gazdálkodás biztonságának
elősegítése, a foglalkoztatási és szociális feszültségek kezelési lehetőségének megteremtése.
A rendelet hatálya
2. §.
A rendelet hatálya Hugyag község illetékességi területére terjed ki.
Adókötelezettség
3. §.
(1) Adóköteles az önkormányzat illetékességi területén végzett vállalkozási tevékenység
(a továbbiakban: iparűzési tevékenység), amely a vállalkozó e minőségében végzett
nyerseég-, illetőleg jövedelemszerzésre irányuló tevékenysége.
(2) Az adókötelezettséget nem befolyásolja az, hogy az adóalany az adóköteles
tevékenységet a székhelyén, vagy a telephelyén (részlegében) vagy azon kívül végzi.
(3) Az adókötelezettség az iparűzési tevékenység megkezdésének napjával keletkezik és a
tevékenység megszüntetésének napjával szűnik meg.
(4) Az önkormányzat illetékességi területén ideiglenes (alkalmi) jelleggel végzett
iparűzési tevékenység végzésének időtartama az irányadó adókötelezettség időbeni
terjedelmére.
Az adó alanya
4. §.
(1) Az adó alanya:
a) magánszemély
b) a jogi személy, jogi személyiség nélküli gazdasági társaság
c) a magánszemélyek jogi személyiséggel nem rendelkező személyi egyesülése.
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(2) Adómentes az (1) bekezdés b) –c) pontjában felsorolt adóalanyok közül a társadalmi
szervezet, az egyház, az alapítvány, a közszolgáltató szervezet, köztestület, a közhasznú
társaság, az önkéntes kölcsönös biztosító pénztár és a költségvetési szerv abban az évben,
amelyet megelőző naptári évben folytatott vállalkozási tevékenységből származó
jövedelme (nyeresége) után társasági adófizetési kötelezettsége, illetve – költségvetési
szerv esetében – eredménye után a központi költségvetésbe befizetési kötelezettsége nem
keletkezett. E feltétel meglétéről az adóalany írásban köteles nyilatkozni a helyi
adóhatóságnak.
(3) Az (1) és (2) bekezdésben meghatározottak szerint adóalany a külföldi magánszemély és
szervezet is feltéve, hogy adómentességét nemzetközi szerződés vagy viszonosság nem
biztosítja. A viszonosság kérdésében a pénzügyminiszter állásfoglalása az irányadó.
Adómentességek
5. §.
(1) Mentes a helyi iparűzési adófizetési kötelezettség alól a vállalkozó, aki adóköteles
tevékenységét az év második felében kezdi meg.
(2) Az adókötelezettség az adómentesség megszűnését követő év január 1-től áll fenn.
(3) Az (1) bekezdésben meghatározott adómentesség nem vonatkozik a gazdálkodó
szervezetek és a gazdasági társaságok átalakulásáról szóló 1989. évi XIII. tv. alapján
létrejött szervezetekre, valamint azokra a gazdasági társaságokra, amelyek alapítói
között van olyan jogi személy, amely alanya a helyi iparűzési adónak.
(4) Adómentes a 4. §. (2) bekezdésében felsorolt alanyi mentességet élvezők.
(5) Vízgazdálkodási szolgáltatások.
(6) Lakás- és községgazdálkodói szolgáltatások.
(7) Egészségügyi,
szociális,
oktatás,
kulturális
Kivéve: hangfelvétel, videofelvétel készítés és kiadás.

és

sport

szolgáltatás.

(8) Államigazgatási és egyéb közösségi szolgáltatások.
(9) Autóbusz közlekedési szolgáltatás.
(10)

Cipőipari termékek javítása.
Adókedvezmények
6. §.

(1) Adókedvezmény illeti meg a vállalkozót szakmunkástanuló foglalkoztatása esetén
(2.000.-Ft/fő/év).
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(2) Az (1) bekezdés szerinti kedvezmény a foglalkoztatott szakmunkástanulók éves
statisztikai átlaglétszáma után illeti meg a vállalkozót.

Az adó alapja
7. §.
(1) Az adó alapja az értékesített termék, illetőleg a végzett szolgáltatás nettó árbevétele,
csökkentve az eladott áruk beszerzési értékével és az alvállalkozói teljesítések
értékével.
(2) Ha a vállalkozó az iparűzési tevékenységét több önkormányzat illetékességi területén
végzi és az adó alapja az egyes illetékességi területeken elkülönítetten nem áll
rendelkezésre, akkor azt a tevékenység sajátosságaira leginkább jellemzően a
vállalkozónak kell megosztani a mellékletben meghatározottak szerint.
Az adó mértéke
8. §.
(1) Az adó évi mértéke a 7. §. szerint számított adóalap 0,5 %-a.
(2) Az ideiglenes (alkalmi) jelleggel végzett iparűzési tevékenység esetén a napi
adóátalány mértéke 500.-Ft.
Az adó bevallása, adóelőleg és az adó megfizetése
9. §.
(1) A vállalkozó adókötelezettségét önadózással teljesíti. Ennek során az adózó köteles az
adót megállapítani, bevallani és megfizetni.
(2) Az adózó az önadózással megállapított adóról az erre a célra rendszeresített
nyomtatványon adóbevallást tesz.
(3) A vállalkozó az iparűzési adót, az adóévet követő május 31-ig köteles bevallani
Hugyag Község Önkormányzat Polgármesteri Hivatal adóhatósághoz.
10. §.
(1) A vállalkozó az iparűzési adóra adóelőleget köteles fizetni.
(2) Az adóelőleg összege.
a) az adóévet megelőző teljes évben változatlan szervezeti formában működő
vállalkozónál – ideértve az idényjellegű tevékenységet is – a megelőző év adójának
megfelelő összeg.
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b) az adóévet megelőző év egy részében működő vállalkozónál a megelőző év adójának a
működés naptári napjai alapján egész évre számított összege.
c) a tevékenységét az adóév közben kezdő vállalkozónál, vagy ha az önkormányzat az
adót első alkalommal vagy év közben vezeti be, az adóévre bejelentett várható adó
összege.

11. §.
(1) A vállalkozónak az adóköteles tevékenysége megkezdésétől számított illetőleg az
önkormányzat adót bevezető rendeletének hatálybalépését követő 15 napon belül az
adóévre várható adójáról bejelentést kell tennie a helyi adóhatósághoz.
(2) Az adóhatóság a fizetendő adóelőleg mértékét az éves adóbevallás, illetve a várható
adó bejelentése alapján fizetési meghagyásban közli.
(3) Az adóévben az adóévre vonatkozó fizetési meghagyás jogerőre emelkedéséig a 10. §.
(2) bekezdés a) – b) pontjában említett vállalkozó az adóelőlegét az előző fizetési
meghagyás alapján fizeti.
12. §.
(1) A vállalkozó adóelőleget félévi részletekben az adóév március 15-ig, illetve
szeptember
15-ig
fizet
Hugyag
Községi
Önkormányzat
………………………………………. számú iparűzési adó számlájára.
(2) A vállalkozónak az iparűzési adóelőleget a várható éves fizetendő adó 90 %-ának
megfelelő összegre az adóév december 20-ig kell kiegészítenie.
(3) Az ideiglenes (alkalmi) jelleggel végzett tevékenység utáni iparűzési adót legkésőbb a
tevékenység befejezése napján kell megfizetni.
(4) A vállalkozó a megfizetett adóelőleg és az éves tényleges adó különbözetét az éves
adóbevallás benyújtásával egyidejűleg fizeti meg, illetve igényelheti vissza.
(5) Az adózó az adóelőleget és az éves tényleges kötelezettség különbözetét 100 forintra
kerekítve fizeti meg, illetve igényelheti vissza.
(6) Azt az adóalanyt, aki tevékenységét az év második felében kezdi meg, abban az évben
adóelőleg fizetési kötelezettség nem terheli.
(7) A tevékenységét év közben kezdő vállalkozó az adóelőleg első félévre eső részét az
adóelőleg számítás alapjául vett időszakot követő 15 napon belül teljesítheti
pótlékmentesen.
(8) A 4. § (2) bekezdése szerint adómentességben részesülő adóalany adófizetési
kötelezettsége a mentesség megszűnését követő év első napjával kezdődik.
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(9) A helyi iparűzési adó évközi megállapításának időpontja miatt a vállalkozók 1996. évi
adóelőleg fizetési kötelezettsége 1996. szeptember 15-ig teljesíthetők pótlékmentesen.
(10)
A befizetendő adó, illetőleg adóelőleg alapja 1996-ban az 1995. évi bázisév
nettó árbevételének 2/3 része.
(11)
A vállalkozó adófizetési kötelezettségét átutalási megbízással vagy átutalási
postautalvánnyal teljesítheti.
(12)
Az iparűzési adó késedelmes megfizetése esetén az esedékesség napjától
késedelmi pótlékot kell fizetni. A késedelmi pótlék mértéke minden naptári nap után a
felszámítás időpontjában érvényes jegybanki alapkamat kétszeresének 365-öd része.
(13)
Ha az adózó tevékenységét év közben megszünteti, a megszűnést követő 15
napon belül köteles azt bejelenteni és az éves adókötelezettségét
bevallás
benyújtásával elszámolni.
(14)
Az adózó adókötelezettségét első ízben 1996. május 15-ig köteles bejelenteni
és azt 1996. évi adóelőleget megállapítani.
Bizonylatok, könyvvezetés, nyilvántartás
13. §.
(1) A jogszabályban előírt bizonylatot, könyvet, nyilvántartást úgy kell kiállítani, illetve
vezetni, hogy az az adó alapjának, az adó összegének, a mentességnek, a kedvezménynek,
a költségvetési támogatás alapjának és összegének, továbbá ezek megfizetésének, illetve
igénybevételének megállapítására, ellenőrzésére alkalmas legyen.
(2) A könyvet, nyilvántartásokat úgy kell vezetni, hogy:
a) a bennük foglalt feljegyzések az adózás rendjéről szóló törvény, illetve a számvitel
bizonylati rendjére vonatkozó jogszabályban előírt bizonylatokon alapuljanak.
b) adónként és költségvetési támogatásonként folyamatosan, kihagyás nélkül
tartalmazzák az adót, illetve a költségvetési támogatást meghatározó adatokat és azok
bizonylati hivatkozásait.
c) azokból kitűnjék az adott időszakra vonatkozó bevallott adó, illetve támogatás alapja.
d) Az adó megfizetésének, a költségvetési támogatás igénybevételének, valamint az
alapul szolgáló bizonylatoknak az ellenőrzését lehetővé tegyék.
Záró rendelkezések
14. §.
(1) E rendelet a kihirdetés napján (1996. április 12-én) lép hatályba, rendelkezéseit 1996.
majus 1-től kell alkalmazni.
(2) A rendeletet a helyben szokásos módon – önkormányzati hirdetőtáblán történő
elhelyezéssel – kell kihirdetni.
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15. §.
(1) Az e rendeletben nem szabályozott kérdésekben az adózás rendjéről szóló 1990. évi
XCI. tv. és a helyi adókról szóló 1990. évi C. tv. rendelkezéseit kell alkalmazni.
(2) Adóbevallás-adási kötelezettség elmulasztása esetén a fentiekben hivatkozott
törvényekben meghatározott jogkövetkezményeket kell alkalmazni.
16. §.
(1) A beszedett helyi iparűzési adó és a beszedett gépjárműadó önkormányzatot megillető
részének 5 %-a a jegyzőt és 5 %-a az ügyintező(ke)t illeti meg.
(2) A jogosulta(ka)t megillető összeget az adóév után, a beszedett adók összegének
megállapítását követően egy hónapon belül a polgármester hozzájárulásával kell
kifizetni.
17. §.
A beszedett adó összegéről évenként a költségvetési beszámoló részeként tájékoztatni kell a
település lakosságát.
Értelmező rendelkezések
18. §.
E rendelet alkalmazásában:
1. Önkormányzat illetékességi területe: az önkormányzat közigazgatási határa által
behatárolt –bel- és külterületet magában foglaló – térség.
2. Nettó árbevétel: a bruttó bevétel csökkentve az áfával és a fogyasztási adóval, növelve a
fogyasztói árkiegészítéssel.
3. Vállalkozó: a gazdasági tevékenységet saját nevében és kockázatára, haszonszerzés
céljából, üzletszerűen végző
a) vállalkozói igazolvánnyal rendelkező magánszemély,
b) tevékenységét kisipari, magánkereskedői engedéllyel végző magánszemély, valamint a
jogi személy részlegét szerződéses rendszerben üzemeltető magánszemély,
c) mezőgazdasági termelést és az ahhoz kapcsolódó szolgáltatást végző magánszemély,
d) vállalkozói igazolványhoz nem kötött tevékenységet folytató magánszemély,
e) jogi személy,
f) egyéb szervezet.
4. Ideiglenes (alkalmi) tevékenység: az önkormányzat illetékességi területén a vállalkozó
által a székhelyén, illetve állandóra létesített telephelyén kívül nem rendszeresen, az
alkalomtól függően, eseti jelleggel végzett tevékenység, ide nem értve az idényjellegű
tevékenységet, a fogyasztási szolgáltatásokat és a fuvarozást.
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5. Idényjellegű tevékenység: az a vállalkozási tevékenység, amelyet a vállalkozó állandó
székhellyel, telephellyel az év meghatározott szakához kötötten rendszeresen végez.
6. Átlagos statisztikai létszám: éves szinten számított statisztikai állományi létszám, ide értve
a saját nevében és kockázatára rendszeresen, haszonszerzés céljából vállalkozási
tevékenységet folytató magánszemélyt, továbbá azt a tulajdonost, aki vállalkozásában
személyes közreműködésre kötelezett vagy azt mellékszolgáltatásként végzi, valamint a
segítő családtagot.
Melléklet
19. §.
A 7. § (2) 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 – az adófizetési kötelezettség keletkezésekor
írásban rögzíteni kell.
b) A vállalkozási tevékenység végzésének helyei között megosztott nettó árbevételnek
(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) Ugyanazon adóév folyamán csak egyféle megosztási módot lehet alkalmazni.
f) A megosztásnál figyelmen kívül kell hagyni a területileg elkülönült segédüzemeket,
szolgáltató és energiatermelő, javító- , karbantartó üzemeket, saját erőműveket, gázt,
gőzt, sűrített levegőt, vizet szolgáltató 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.

Hugyag, 1996. április 09.

Szandai László
polgármester

Nagy Kálmán
jegyző
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HUGYAG KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK
5/1999. (XII. 10.) sz. rendelete
a helyi iparűzési adóról szóló 2/1996. (IV. 12.) sz. rendeletének
módosításáról

Hugyag Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a helyi iparűzési adóról
szóló 2/1996. (IV. 12.) számú rendeletét a következőképpen módosítja:
1. §.
A helyi iparűzési adóról szóló 2/1996. (IV. 12.) sz. helyi rendelet (a
továbbiakban: R) 8. §-ának helyébe a következő rendelkezés lép:

’’ Az adó mértéke
8. §.
(1) Az adó évi mértéke a 7. §. Szerint számított adóalap 2 %-a.’’
2. §.
Ezen rendelet kihirdetése napján lép hatályba, rendelkezéseit 2000. január hó 01.
napjától kell alkalmazni.
Hugyag, 1999. december hó 08.

Kanyó Tibor
polgármester

Dr. Kovács Istvánné
jegyző

Kihirdetés napja:
1999. december hó 10.

Dr. Kovács Istvánné
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jegyző
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