Dunafalva Községi Önkormányzat Képviselőtestületének
12/2002.(XII.13.)Kt.sz.rendelete

a helyi iparűzési adóról
(EGYSÉGES SZERKEZETBEN)
Dunafalva Község Önkormányzatának Képviselőtestülete (továbbiakban: Képviselőtestület) az önkormányzati
feladatok teljesítése és a lakosság igényeinek jobb kielégítése érdekében az 1990 évi C.törvény felhatalmazása
alapján a helyi iparűzési adóról az alábbi rendeletet alkotja:

A rendelet hatálya
1.§.
A rendelet hatálya a Dunafalva Községi Önkormányzat illetékességi területére terjed ki.

Adókötelezettség és az adó alanya
2.§.
(1) Adóköteles az önkormányzat illetékességi területén állandó vagy ideiglenes jelleggel végzett vállalkozási
tevékenység (továbbiakban iparűzési tevékenység). Az adókötelezettséget nem befolyásolja az, hogy az
adóalany az adóköteles tevékenységét a székhelyen, telephelyen vagy azon kívül végzi.
(2) Adóköteles iparűzési tevékenységnek a vállalkozó e minőségben végzett nyereségre, illetőleg
jövedelemszerzésre irányuló tevékenysége minősül.
(3) Az adókötelezettség magában foglalja a vállalkozó bejelentési, nyilatkozattételi, adóalap- és
adómegállapítási, bevallási, adóelőleg- és adófizetési, nyilvántartás vezetési, bizonylat kiállítási és az ezekre
vonatkozó megőrzési valamint adatszolgáltatási kötelezettséget.
(4) E rendelet alkalmazásában az adó alanya
a) magánszemély
b) jogi személy, jogi személyiség nélküli gazdasági társaság
c) magánszemélyek, jogi személyiséggel nem rendelkező személyi egyesülése.

Adómentesség
3.§.
(1) Mentes az adó alól
a) a Htv.3.§.(1)bekezdés b) és c) pontjában felsorolt adóalanyok közül a társadalmi szervezet, az
egyház, az alapítvány, a közszolgáltató szervezet, a köztestület, a közhasznú társaság, az
önkéntes kölcsönös nyugdíjpénztár, 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 esetén – eredménye után a
központi költségvetésbe befizetési kötelezettsége nem keletkezett. E feltétel meglétéről az
adóalany írásban köteles nyilatkozni az adóhatóságnak.”
b) A kezdő vállalkozó az első 12 hó korrigált nettó árbevétele után
(2) Az adóalanyt – az általános szabályok szerint – a mentesség idejére is adóbevallási kötelezettség terheli,
amelynek elmulasztása mulasztási bírság megállapítását vonja maga után.
(3) Ha a vállalkozó a tevékenységet az adómentesség ideje alatt szünteti meg, adóját az adómentes időszakra
visszamenőleg meg kell állapítani. A vállalkozó a megszűnést követő 15 napon belül adóbevallást köteles
adni a mentesség ideje alatt elért eredményéről.
(4) Az (1) bekezdésb) pontja szempontjából nem számít kezdő vállalkozónak az, aki korábbi vállalkozási
engedélyét leadta és újabb vállalkozásba kezd az engedély leadásától számított egy éven belül, aki
Dunafalva községben telephelyet létesít és vállalkozása már egy évet meghaladóan működött, továbbá aki
vállalkozó tevékenységi körét bővíti vagy csökkenti, aki vállalkozói tevékenyégét házastársa, egyenesági
hozzátartozója javára átadja.

Adókedvezmény
4.§.
(1) 50%-os adókedvezményben részesül a beruházás befejezését követő évtől számított legfeljebb 3 naptári
évig az a vállalkozó, aki legalább 50 millió forint ft-t (ÁFA nélkül) meghaladó alaptevékenységét
szolgáló tárgyi eszköz beruházást hajt végreh, és ezt a beruházástól számított 3 évig nem idegeníti el és
a foglalkoztatottak átlagos statisztikai állományi létszámát (január 1-jei állapot szerint) a beruházás
befejezését megelőző évhez képest 15 fővel növeli.

(2) 25%-os adókedvezményben részesül a beruházás befejezését követő évtől számított legfeljebb 2 naptári
évig az a vállalkozó, aki legalább 25 millió forint ft-t (ÁFA nélkül) meghaladó alaptevékenységét
szolgáló tárgyi eszköz beruházást hajt végre, és ezt a beruházástól számított 2 évig nem idegeníti el és a
foglalkoztatottak átlagos statisztikai állományi létszámát (január 1-jei állapot szerint) a beruházás
befejezését megelőző évhez képest 10 fővel növeli.
(3) 15%-os adókedvezményben részesül a beruházás befejezését követő évtől számított legfeljebb 1 naptári
évig az a vállalkozó, aki legalább 10 millió forint ft-t (ÁFA nélkül) meghaladó alaptevékenységét
szolgáló tárgyi eszköz beruházást hajt végre, és ezt a beruházástól számított 1 évig nem idegeníti el és a
foglalkoztatottak átlagos statisztikai állományi létszámát (január 1-jei állapot szerint) a beruházás
befejezését megelőző évhez képest 5 fővel növeli.
(4) 20 %-os adókedvezményben részesül a beruházás befejezését követő évtől számított legfeljebb 3
naptári évig az a vállalkozó, aki legalább 500 millió ft-t (ÁFA nélkül) meghaladó alaptevékenységet
szolgáló tárgyi eszköz beruházást hajt végre és azt a beruházástól számított 3 évig nem idegeníti el és
adóalapja az előző pénzügyi évhez képest nem csökkent.
(5) Az (1)-(4) bekezdésben foglalt adókedvezményt az adóhatóság döntése alapján a beruházás befejezését
megelőző adóév(ek)re is igénybe lehet venni – a beruházás kivitelezéséhez nyújtott támogatásként – oly
módon, hogy az adózó bevallásával együtt nyilatkozik a beruházás várható eredményéről és bemutatja a
kiviteli és pénzügyi terveket.
(6) Az (5) bekezdés szerinti kedvezmény jogosulatlan igénybevétele esetén, továbbá ha a tárgyi eszközt a
kedvezményre jogosító időn belül elidegeníti, az eredetileg esedékes adót a mindenkor hatályos
késedelmi pótlékkal növelten kell megfizetni.

Adókötelezettség keletkezése és megszűnése
5.§.
(5) Az adókötelezettség az iparűzési tevékenység megkezdésének napjával kezdődik és a tevékenység
megszűnésének napjával szűnik meg.
(6) Az önkormányzat illetékességi területén ideiglenes (alkalmi) jelleggel végzett iparűzési tevékenység
végzésének napban kifejezett időtartama az irányadó.

Az adó alapja
6.§.
(1) Állandó jelleggel végzett iparűzési tevékenység esetén az adó alapja az értékesített termék, illetve
szolgáltatás korrigált nettó árbevétele (Htv. 52.§.22.pont)
(2) Ideiglenes jelleggel végzett iparűzési tevékenység esetén az adót a tevékenység végzésének naptári
napjai alapján kell megállapítani. Minden megkezdett nap egy napnak számít.

Az adó mértéke
7.§.
(1) Állandó jelleggel végzett iparűzési tevékenység esetén az adó évi mértéke az adóalap 1,5%-a.
(2) Ideiglenes jelleggel végzett iparűzési tevékenység esetén az adóátalány naptári naponként 500,- ft.
(3) A székhely illetve telephely szerinti önkormányzathoz az adóévre fizetendő adóból, legfeljebb azonban
annak összegéig terjedően – a vállalkozás szintjén képződő teljes törvényi adóalap és az egyes
önkormányzatokhoz kimutatott törvényi adóalapok arányában – levonható az ideiglenes jellegű
tevékenység után az adóévben fizetett adó.

Az adó megállapítása és megfizetése
8.§.
(1) Az adó alanya adókötelezettségét az önkormányzati adóhatósághoz köteles bejelenteni és a befizetett
helyi adó megállapításához szükséges valamennyi adatot szolgáltatni az adott év január 1-jei állapotnak
megfelelően.
(2) Nem magánszemély vállalkozó adókötelezettségét, adójának évi összegét önadózással állapítja meg.
Magánszemély vállalkozó önadózással állapítja neg adóját, ha ezt előzőleg az adóhatóságnak
bejelentette.
(3) Adózó adófizetési kötelezettségének teljesítése érdekében adóelőleget köteles fizetni.
(4) Az adóelőleg alapja az adóévet megelőző teljes naptári évben változatlan szervezeti formában működő
vállalkozónál – ideértve az idény jellegű tevékenységet is – a megelőző év adójának megfelelő összege.
(5) Az adóévet megelőző év egy részében működő vállalkozónál az adóelőleg alapja a megelőző év
adójának a működés naptári napjai alapján egész évre számított összege.

(6) A vállalkozónak az adóköteles tevékenysége megkezdésétől számított 15 napon belül az adóévre
várható adójáról jelentést kell tennie az adóhatósághoz.
(7) Az adózó az adóelőleget félévi egyenlő részletekben, az adóév március 15-éig, illetve szeptember 15éig fizetheti be.
(8) Az adózók az adózás rendjéről szóló törvényben meghatározott időpontig – május 31-ig – adóbevallást
kötelesek adni az előző évben elért nettó árbevételükről. Az adóhatóság a fizetendő adóelőleg mértékét
az éves adóbevallás, illetőleg a várható adó bejelentése alapján fizetési meghagyásban közli.
(9) Az önkormányzat illetékességi területén ideiglenes jelleggel végzett iparűzési tevékenység után
iparűzési adót a tevékenység megkezdésének napján kell befizetni Dunafalva község polgármesteri
hivatalának házipénztárába.

Értelmező rendelkezések
9.§.
E rendelet alkalmazásában:
1. telephely:
a) az adóalany olyan állandó üzleti teljesítménye – függetlenül a használat jogcímétől - , ahol részben
vagy egészben iparűzési tevékenységet folytat, azzal, hogy a telephely kifijezés magában foglalja
különösen a gyárat, az üzemet, a műhelyt, a raktárt, a bányát, a kőolaj- vagy földgázkutat, az irodát,
a fiókot, a képviseletet, a termőföldet, a hasznosított (bérbe vagy lízingbe adott) ingatlant,
b) hang, kép, adat vagy egyéb információ (ideértve a rádió- és televízió programokat is) vezetéken,
kábelen, rádión, optikai úton vagy elektromágneses rendszer útján történő továbbítását szolgáló
berendezés, amennyiben annak üzemeltetése rendszeres személyes jelenlétet kíván,
c) vezetékes gázszolgáltatás, villamosenergia-szolgáltatás (a továbbiakban ezen alpont alkalmazásában
együtt: szolgáltatás) közvetlenül a végső fogyasztónak történő nyújtása esetén azon önkormányzat
illetékességi területe, ahol a szolgáltatás nyújtása a végső fogyasztó számára történik.”
2. vállalkozó: a gazdasági tevékenységet a saját nevében és kockázatára haszonszerzés céljából,
üzletszerűen végző
a) a személyi jövedelemadóról szóló törvényben meghatározott egyéni vállalkozó,
b) a személyi jövedelemadó 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.
3. ideiglenes jellegű iparűzési tevékenység: 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
folyamatos 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 közvetlen bevételre tesz
szert, feltéve ha egyetlen önkormányzat illetékességi területén sem rendelkezik székhellyel, telephellyel.

9/A.§.

Átmeneti rendelkezések
(1) Az a vállalkozó jogosult 2003. március 31. napját követően a 2003. március 31. napján hatályban lévő
önkormányzati rendelet által határozott időtartamra biztosított adómentességet, adókedvezményt
igénybe venni, aki ennek igénybevételére 2003. március 31-ig már jogosultságot szerzett, vagy az
igénybevételre jogosító feltételek teljesítését legkésőbb 2003. december 31-ig megkezdte.
(2) A vállalkozónak az adómentesség, adókedvezmény igénybevételére jogosító feltételek teljesítésének
megkezdését 2004. január 31-ig be kell jelentenie az illetékes önkormányzati adóhatóságnál.

Záró rendelkezések
10.§.
(1) Ez az önkormányzati rendelet 2003.január 1.napján lép hatályba.
(2) E rendeletben nem szabályozott kérdésekben a helyi adókról szóló többszörösen módosított 1990.évi
C.törvény és az adózás rendjéről szóló 2003.évi XCII.törvény rendelkezései az irányadók.
(3) A rendelet 3., 4., és 9/A.§-a 2007. december 31-én hatályát veszti.

Dunafalva, 2002-12-12

Magosi György
polgármester s.k..

Gál Vilmosné
jegyző s.k.

Ez az önkormányzati rendelet a helyi iparűzési adóról szóló 12/2002.(XII.13.)KT rendeletet valamint az azt
módosító 16/2003.(XII.15.)KT, 4/2006.(VI.01.)KT és 7/2006.(IX.15.)KT rendeleteket egységes szerkezetben
tartalmazza.
Dunafalva, 2006-09-15
Gál Vilmosné
jegyző

