ARNÓT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATI KÉPVISELŐ- TESTÜLETÉNEK
az iparűzési adó bevezetéséről szóló többször módosított 7/1997.(06.10)
rendelete egységes szerkezetben 1
Az Önkormányzat Képviselő-testülete a helyi adókról szóló 1990.évi C.törvény 1. § (1)
bekezdésében kapott felhatalmazás alapján a falu közigazgatási területén a helyi
sajátosságokat figyelembe véve helyi iparűzési adót vezet be.
I.fejezet
Általános rendelkezések
1. §
Az önkormányzat adó megállapítási joga a hivatkozott törvényben és a rendeletében
meghatározott adóalanyokra terjed ki.
2.§
(1) A helyi adó alanya:
a./ magánszemély
b./ a jogi személy, a jogi személyiség nélküli gazdasági társaság,
c./ A magánszemélyek jogi személyiséggel nem rendelkező személyi egyesülése.
(2) 2 Adómentes az 2. § (1) b,-c pontjában felsorolt adóalanyok közül a társadalmi szervezet,
az egyház, az alapítvány, a közszolgáltató szervezet, a közterület, a közhasznú társaság az
önkéntes kölcsönös biztosító pénztár, a magán nyugdíjpénztár 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 rendelkezett.
E feltétel meglétéről az adóalanya írásban köteles nyilatkozni az adóhatóságnak.
II. fejezet
Az adókötelezettség szabályai , az adó alanya
3. §
(1) 3 Adóköteles az önkormányzat illetékességi területén állandó vagy ideiglenes jelleggel
végzett vállalkozási tevékenység
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( továbbiakban : iparűzési tevékenység)
(2) 4 Az adóköteles vállalkozási tevékenység körét törvény szabályozza:
(3) Adóköteles az önkormányzat illetékességi területén ideiglenes (alkalmi) jelleggel végzett
iparűzési tevékenység is.
(4) Az adókötelezettséget nem befolyásolja az, hogy az adóalany az adóköteles tevékenységet
székhelyén vagy a telephelyén ( részlegében) vagy azon kívül végzi.
(5) 5 Az adó alanya minden vállalkozó, aki e minőségben végez nyereség -, illetőleg
jövedelemszerzésre irányuló tevékenységet
(6) Az adókötelezettség az iparűzési tevékenység megkezdésének napjával keletkezik, és a
tevékenység megszűntetésének napjával szűnik meg.
(7) 6 Ideiglenes jellegű az iparűzési tevékenység , ha az önkormányzat illetékességi területén
az ott székhellyel , telephellyel nem rendelkező vállalkozó :
a./ piaci és vásározó kiskereskedelmet folytat,
b) 7 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) 8 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.
III. fejezet
Az adókötelezettség bejelentésének szabályai
4.§ 9
5.§ 10
6. § 11
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7.§ 12
8.§ 13

VI. fejezet
Az adó alapja, mértéke
9. § 14 , 15
(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, továbbá az alapkutatás, alkalmazott kutatás, kísérleti fejlesztés adóévben
elszámolt közvetlen költségével. Mentes az adóalapnak az a része, amely a külföldön létesített
telephelyen végzett tevékenységből származik.
(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 1990. évi C. tv. 3. számú mellékletben meghatározottak
szerint megosztania.
(3.)
Ideiglenes jelleggel végzett iparűzési tevékenység esetében az adót a tevékenység végzésének
naptári napjai alapján kell megállapítani. Minden megkezdett nap egy napnak számít.

10. § 16 , 17 , 18 , 19
(1) Az adó évi mértéke:
- 20 az adó évi mértéke 2010. január 1-től az adóalap 1,7 %-a
(2) A napi átalány fizetendő összege:

-

piaci és vásározó kiskereskedelmet folytató tevékenység esetén 1000 Ft/nap,

-

minden egyéb gazdasági tevékenység esetén 3000 Ft/nap
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16./2009.(12. 17.) rendelet alapján

hatályos a 22./2007.12.13.) rend. 4 §-a alapján

VII. fejezet
Az adó megfizetése, az adóelőleg megállapítása
11. §
(1) Az adó megfizetésének időpontja az a nap, amikor az adózó bankszámláját az azt vezető
pénzintézet megterhelte, bankszámlával nem rendelkező adózó esetében pedig az a nap,
amikor az adót postára adták.
(2) A fizetési kötelezettséget átutalási megbízással vagy átutalási vagy belföldi
postautalvánnyal kell teljesíteni az önkormányzati adóhatóság
11734004-15348922-03540000 számú számlájára.
12. § 21

13. §. 22

VIII. fejezet
14. § 23
IX. fejezet
Az önkormányzati adóhatóság méltányossági jogkörének
gyakorlása során követendő eljárásról
15. § 24
16. § 25
(1.)
Az adóhatóság a magánszemély kérelme alapján az őt terhelő adótartozást - a
magánszemélyt terhelõ járuléktartozás kivételével -, valamint a bírság- vagy pótléktartozást
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mérsékelheti vagy elengedheti, ha azok megfizetése az adózó és a vele együtt élõ közeli
hozzátartozók megélhetését súlyosan veszélyezteti.
a.)
a magánszemély esetében az anyagi és szociális helyzet, egészségi állapot,
továbbá egyéb elfogadható körülmény alapján, ha az adó megfizetése az adózó és a vele
együtt élő közeli hozzátartozók megélhetését veszélyezteti.
KIZÁRÓ KÖRÜLMÉNY: A környezettanulmány során tapasztalt átlagon felüli
életszínvonal (nagy értékű nyugati gépkocsi, nagy értékű ingóság, pl.: művészi értékű
kép, festmény, illetve ha a család életvitele, a lakás berendezése átlagon felüli
életszínvonalra utal).
Az adóhatóság az a.) pontban foglaltakon túl – az adózás rendjéről szóló 2003. évi
XCII.törvény 134.§ (4)-(5) bekezdésben foglaltak kivételével - más személy adóját nem
engedheti el, és nem mérsékelheti.
Az adóhatóság a pótlék- és bírságtartozást kivételes méltányosságból mérsékelheti
(elengedheti) különösen akkor, ha annak megfizetése a vállalkozási tevékenységet folytató
magánszemély, jogi személy vagy egyéb szervezet gazdálkodási tevékenységét
ellehetetlenítené. Az adóhatóság a mérséklést az adótartozás egy részének (vagy egészének)
megfizetéséhez kötheti.
(2.)
Kérelem alapján - indokolt esetben - részletfizetés vagy fizetési halasztás
engedélyezhető.
Az erre vonatkozó kérelmet az Önkormányzat adóhatóságához kell elbírálásra benyújtani.
(3.)
Az adó mérséklésére egyebekben az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény
rendelkezései az irányadók.
X. fejezet
Egyéb rendelkezések
17. § 26 , 27
18. § 28

XI. fejezet
Értelmező rendelkezések
19.§ 29
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(1) vállalkozó: a gazdasági tevékenységet saját nevében és kockázatára haszonszerzés
céljából, üzletszerűen végző
a) a személyi jövedelemadóról szóló törvényben meghatározott egyéni vállalkozó,
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;
(2) nettó árbevétel:

a) a számviteli törvényben meghatározott értékesítés nettó árbevétele (egyszeres könyvvitelt
vezető vállalkozó esetében: a pénzügyileg rendezett nettó árbevétel és a nem pénzben
kiegyenlített értékesítés nettó árbevételének együttes összege), növelve a befektetett pénzügyi
eszközök után kapott (járó) kamatok, valamint az egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű
bevételek üzleti évben kimutatott összegének 50%-ával, csökkentve a jövedéki adó fizetésére
kötelezett vállalkozó esetében az adóhatósággal elszámolt - az egyéb szolgáltatások
értékeként, illetve az egyéb ráfordítások között kimutatott - jövedéki adó összegével, továbbá
az egyéb ráfordítások között kimutatott, az adóhatósággal elszámolt regisztrációs adó,
energiaadó összegével, feltéve, ha az így elszámolt regisztrációs adó, energiaadó összege az
értékesítés nettó árbevételét növelte, a b)-j) alpontokban foglalt eltérésekkel,
b) a hitelintézeteknél és pénzügyi vállalkozásoknál: a kapott kamatok és kamatjellegű
bevételek csökkentve a fizetett kamatokkal és kamatjellegű ráfordításokkal, növelve az egyéb
pénzügyi szolgáltatás bevételeivel, a befektetési szolgáltatások bevételeivel és a nem
pénzügyi és befektetési szolgáltatás bevételével. Fedezeti ügyletek esetén az alapügylet
(fedezett tétel) nyereségének/veszteségének és az ahhoz tartozó fedezeti ügylet
veszteségének/nyereségének nyereségjellegű különbözete tartozik a nettó árbevételbe. A
számviteli törvény szerinti kereskedési célú származékos ügyletek esetében azok
eredményének összevont különbözete tartozik a nettó árbevételbe, ha az nyereségjellegű,
c) biztosítóknál: a biztosítástechnikai eredmény növelve a nettó működési költségekkel, a
befektetésekből származó biztosítástechnikai ráfordításokkal (csak életbiztosítási ágnál), az
egyéb biztosítástechnikai ráfordításokkal, a kapott kamatokkal és kamatjellegű bevételekkel, a
biztosítási állományhoz kapcsolódó tárgyi eszközök bevételeivel, a befektetések
értékesítésének árfolyamnyereségével és az egyéb befektetési bevételekkel (nem
életbiztosítási ágnál), az életbiztosításból allokált befektetési bevétellel, valamint a nem
biztosítási tevékenység bevételeivel, valamint csökkentve a Kártalanítási Számlával szemben
ráfordításként elszámolt összeggel, a tűzvédelmi hozzájárulásként elszámolt összeggel és a
biztosítottaknak visszajuttatandó befektetési eredménnyel. Fedezeti ügyletek esetén az
alapügylet (fedezett tétel) nyereségének/veszteségének és az ahhoz tartozó fedezeti ügylet
veszteségének/nyereségének nyereségjellegű különbözete tartozik a nettó árbevételbe. A
számviteli törvény szerinti kereskedési célú származékos ügyletek esetében azok
eredményének összevont különbözete tartozik a nettó árbevételbe, ha az nyereségjellegű,
d) a költségvetési szerveknél: a vállalkozási tevékenységgel kapcsolatos pénzforgalmi bevétel,
e) befektetési vállalkozásoknál: a befektetési szolgáltatási tevékenység bevételei növelve a
nem befektetési szolgáltatási tevékenység bevételeivel, valamint a kapott kamatokkal és
kamatjellegű bevételekkel. Fedezeti ügyletek esetén az alapügylet (fedezett tétel)
nyereségének/veszteségének és az ahhoz tartozó fedezeti ügylet veszteségének/nyereségének
nyereségjellegű különbözete tartozik a nettó árbevételbe. A számviteli törvény szerinti
29
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kereskedési célú származékos ügyletek esetében azok eredményének összevont különbözete
tartozik a nettó árbevételbe, ha az nyereségjellegű,
f) az egyházi jogi személynél, valamint az egyház által alapított intézménynél: a könyvvezetési
kötelezettségtől függően a vállalkozási tevékenységből származó a) pont alatti nettó árbevétel,
vagy pénzforgalmi bevétel,
g) a külföldi székhelyű vállalkozás magyarországi fióktelepénél, valamint a külföldi székhelyű
európai részvénytársaság magyarországi telephelyénél, továbbá egyéb más külföldi székhelyű
vállalkozás magyarországi telephelyénél: a fióktelep (telephely) számviteli beszámolója (ha a
telephelynek számviteli beszámolókészítési kötelezettsége nincs, akkor nyilvántartásai,
bizonylatai) alapján kimutatott, az a) pont szerinti, - illetve ha a külföldi székhelyű
vállalkozás a b), c) és e) alpontok valamelyikében említett szervezet, akkor az ott
meghatározottak szerinti - nettó árbevétel. Amennyiben a fióktelep (telephely) szerepel a
Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete által a kockázati tőkebefektetésekről, a kockázati
tőketársaságokról, valamint a kockázati tőkealapokról szóló törvény előírásai szerint vezetett
nyilvántartásban, akkor a j) alpont szerinti nettó árbevétel,
h) a b)-g) és j) alpontokban nem említett szervezetnél (lakásszövetkezet, társasház, alapítvány,
társadalmi szervezet, ügyvédi iroda, intézmény stb.) - könyvvezetési kötelezettségtől függően
- a vállalkozási tevékenységből származó, az a) pont szerinti nettó árbevétel vagy
pénzforgalmi bevétel. Nem minősül vállalkozási tevékenységből származó árbevételnek a
társasház és a lakásszövetkezet belső szolgáltatásból származó árbevétele,
i) a magánszemélyek jövedelemadójáról szóló törvény hatálya alá tartozó vállalkozók
esetében a tevékenységükkel (termékeladás, szolgáltatás) összefüggésben kapott általános
forgalmi adó nélküli készpénz, jóváírás, természetben kapott juttatás, vagy bármilyen vagyoni
érték, növelve az árkiegészítéssel és csökkentve a fogyasztási adóval, továbbá az
adóhatósággal elszámolt regisztrációs adó összegével, feltéve, ha a regisztrációs adó összege a
termék ellenértéke részeként bevételként került kimutatásra,
j) a kockázati tőkebefektetésekről, a kockázati tőketársaságokról, valamint a kockázati
tőkealapokról szóló törvény hatálya alá tartozó kockázati tőketársaságoknál és a kockázati
tőkealapoknál: az a) pont szerinti nettó árbevétel, valamint a befektetett pénzügyi eszköznek
minősülő részvények, részesedések - kockázati tőkebefektetések - eladási árának és könyv
szerinti értékének különbözetében keletkezett, a mérlegkészítés időpontjáig pénzügyileg
realizált árfolyamnyereség, továbbá az ilyen befektetések után kapott osztalék és részesedés
együttes összege;
Kelt: Arnót, 1997. június 05.

Kolenkó Gábor sk.
polgármester
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