
BUGACPUSZTAHÁZA KÖZSÉGI  ÖNKORMÁNYZAT 

KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2/2003./XII. 18./ ÖR. sz. 

RENDELETE A HELYI IPARŰZÉSI ADÓRÓL 

 

 

Bugacpusztaháza Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a helyi adókról szóló többször 

módosított 1990. évi C. törvény (a továbbiakban: Htv.) 1. §-ának /1/ bekezdésében, továbbá a 

többszörösen módosított 1990. évi LXV. törvény 16. §-ában kapott felhatalmazás alapján a 

helyi iparűzési adóról az alábbi rendeletet alkotja:  

 

A rendelet hatálya 

1.§. 

 

A rendelet Bugacpusztaháza Község  közigazgatási területén helyi iparűzési adó fizetésére 

kötelezett adóalanyokra terjed ki. 

Az adó alanya 

2.§. 

E rendelet alkalmazásában adóalany: 

       a) magánszemély, 

       b) a jogi személy, a jogi személyiség nélküli gazdasági társaság, 

       c) a magánszemélyek jogi személyiséggel nem rendelkező személyi egyesülése. 

 

Adókötelezettség 

3. §. 

 

/1/ Adóköteles az önkormányzat illetékességi területén, állandó vagy ideiglenes jelleggel    

     végzett  vállalkozási tevékenység /a továbbiakban: iparűzési tevékenység/. 

 

/2/ Az adó alanya a vállalkozó. 

 

Az adó alapja 

4.  §. 

  

 

/1/ Állandó  jelleggel végezett iparűzési tevékenység esetén az adó alapja az értékesített    

     termék, illetőleg végzett szolgáltatás nettó árbevétele csökkentve, az eladott áruk  

     beszerzési értékével és  

     a közvetített szolgáltatások értékével, valamint 

             a) 1998. évben az anyagköltség 33 %-ával, 

             b) 1999. évben az anyagköltség 66 %-ával, 

             c)  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 a módosított 1990. évi C. törvény mellékletében meghatározottak  

     szerint megosztani.   
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/3/ Ideiglenes jelleggel végzett iparűzési ipari 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 az adóalap   

     1,5 %-a. 

  

/2/ Az ideiglenes jelleggel végzett iparűzési tevékenység esetén az adó mértéke naptári 

     naponként:    

     a) a Htv. 37. §. (2) bekezdés a) pontja szerinti tevékenység végzése után:             500.-Ft 

     b) a Htv. 37. §. (2) bekezdés b) és c) pontja szerinti tevékenység végzése után: 3.000.-Ft. 

  

/3/ A székhely, illetőleg a telephely szerinti önkormányzathoz az adóévre fizetendő adóból, 

     legfeljebb azonban  annak összegéig 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/ek/ szerinti  

     önkormányzatokhoz fizetendő adóból a vállalkozás szintjén  képződő teljes törvényi  

     adóalap  és az egyes /székhely, illetve telephely/ek/ szerinti önkormányzatokhoz kimutatott  

     törvényi  adóalapok arányában vonható le. 

 

Az adó felhasználása 

6. §. 

 

 Az iparűzési adó felhasználásának célját a költségvetés készítésénél kell meghatározni. 

 

Az adókötelezettség keletkezése és megszűnése 

7. §. 

 

Az adókötelezettség az iparűzési tevékenység megkezdésének napjával keletkezik és a 

tevékenység  megszűnésének napjával szűnik meg. 

 

Az adóelőleg megállapítása és az adó megfizetése 

8. §. 

  

/1/ A vállalkozó adóelőleget köteles fizetni.  

 

/2/ Az adóelőleg összegére a módosított 1990. évi C. törvényben foglaltak az irányadók. 

 

/3/ Az adóelőleg és az adó megfizetésének esedékességét az adózás rendjéről szóló törvény 

     állapítja meg. 
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Záró rendelkezések 

9. §. 

 

/1/ E rendelet a kihirdetés napján lép hatályba, rendelkezéseit azonban 2004. január 1.  

     napjától kell alkalmazni. 

 

/2/ Jelen rendeletben nem szabályozott kérdésekben: 

a helyi adóról szóló módosított 1990. évi C. törvény, 

az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény,  

az államigazgatási eljárás szabályairól szóló módosított  1957. évi IV. törvény, és 

a személyi jövedelemadóról szóló többször módosított 1995. évi CXVII. törvény 

rendelkezései az irányadók. 

 

/3/ E törvény hatályba lépésével egyidejűleg a 2/1999.(VI.25.)ÖR, a 3/1999.(XII.l6.) ÖR, az 

1/2000.(XII.16.) ÖR, az 2/2001.(XII.20.) ÖR és a 4/2002.(XI.28.) ÖR. rendeletek 

hatályukat vesztik. 

      

/3/ A rendelet kihirdetéséről a jegyző gondoskodik. 

 

 

  

 

 

 

Berczeli István sk.      Heródekné  Szász Ágota sk. 

polgármester           jegyző 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 


