Páty Község Önkormányzat Képviselı-testületének
45/2006. (XII. 14.) rendelete
a helyi iparőzési adóról
Páty Önkormányzat Képviselı-testülete a helyi adókról szóló többször módosított
1990. évi C. törvény 1.§. (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján a helyi
iparőzési adóról a következı rendeletet alkotja:

A rendelet hatálya
1. §
A rendelet hatálya kiterjed Páty Község közigazgatási területén bejelentett és mőködı
vállalkozások székhelyére, telephelyére (részlegére).

Adókötelezettség, az adó alanya
2. §

(1) Adóköteles az önkormányzat illetékességi területén végzett vállalkozási
tevékenység (a továbbiakban: iparőzési tevékenység).
(2) Az adókötelezettséget nem befolyásolja, hogy az adóalany iparőzési tevékenységét
székhelyén, telephelyén vagy azon kívül végzi.
(3) Ha a vállalkozó iparőzési tevékenységét önkormányzat illetékességi területén
végzi, és az adó alapja az egyes illetékességi területeken elkülönítetten nem áll
rendelkezésre, akkor azt – a tevékenység sajátosságaira leginkább jellemzıen – a
vállalkozónak kell megosztania a helyi adókról szóló 1990. évi C. törvény 39. §-ához
kapcsolódó melléklet 1. pontja alapján.
(4) Az adó alanya a vállalkozó.

Az adó alapja
3. §

(1) Az adó alapja az értékesített termék, illetıleg végzett szolgáltatás nettó árbevétele,
csökkentve az eladott áruk beszerzési értékével és a közvetített szolgáltatások
értékével, valamint az anyagköltséggel.
(2) Ideiglenes és alkalmi iparőzési tevékenység esetén az adó alapja a végzett
tevékenység napban kifejezett száma, melyben minden megkezdett nap egész napnak
számít.
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4. §
(1) Az adó évi mértéke a 6. § (1) bekezdése esetén az adóalap 1.8%-a.
(2) Alkalmi iparőzési tevékenység esetén az adó mértéke 1.000 Ft/nap átalány,
amelyet minden megkezdett napra átalányként kell megállapítani és megfizetni.
(3) Ideiglenes építıipari tevékenység, természeti erıforrás feltárása, kutatása esetén,
ha a tevékenység idıtartama a 30 napot meghaladja, de nem éri el a 181. napot, 5.000
Ft/nap.
(4) 180 napot meghaladó ideiglenes építıipari tevékenység, természeti erı feltárása,
kutatása esetén a tevékenység végzésének helye telephelynek minısül, az adó mértéke
az adóalap 1.8%-a.

Adómentesség, adókedvezmény
5. §

Helyi adómentesség és adókedvezmény önkormányzati rendeletben nem állapítható
meg.

Az adókötelezettség keletkezése és megszőnése
6. §

(1) Az adókötelezettség az iparőzési tevékenység megkezdésének napjával keletkezik
és a tevékenység befejezésének napjával szőnik meg.
(2) Az önkormányzat illetékességi területén ideiglenes, alkalmi jelleggel végzett
iparőzési tevékenység esetén a tevékenység végzésének napban kifejezett idıtartama
az irányadó.

Az adóelıleg megállapítása és az adó megfizetése
7. §

(1) A vállalkozó az iparőzési adóval az önadózás szabályai szerint adóelıleget köteles
fizetni.
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(2) Az adóelıleg összege:
a) a vállalkozó az adóelıleget két részletben, az adóév március 15., illetve
szeptember 15. napjáig fizeti meg.
b) a vállalkozónak a helyi iparőzési adóelıleget a várható éves fizetendı adó
összegére az adóév december 20. napjáig kell kiegészítenie.
(3) A vállalkozó a helyi iparőzési adóra adóelıleget köteles fizetni – a 8. § (2)
bekezdésében foglaltak kivételével -, amelynek összege:
a) ha az adóévet megelızı adóév idıtartama 12 hónapnál nem rövidebb, az
adóévet megelızı év adójának megfelelı összeg;
b) ha az adóévet megelızı adóév 12 hónapnál rövidebb, akkor a megelızı év
adójának az adóévet megelızı év naptári napjai alapján adóévre számított
összege;
c) az adóköteles tevékenységét az önkormányzat illetékességi területén az
adóév közben kezdı vállalkozónál az adóévre bejelentett várható adó összege.

8. §

(1) Ha jogszabályi változás miatt az adó alapja vagy mértéke az adóévre módosul, az
elıleg összegét ennek figyelembevételével kell megállapítani.
(2) Nem köteles adóelıleget fizetni az elıtársaság, továbbá az adóköteles
tevékenységet jogelıd nélkül kezdı vállalkozó, az adókötelezettség keletkezésének
évében. Nem alkalmazható ez a rendelkezés a már mőködı, de az önkormányzat
illetékességi területén elsı ízben adóköteles tevékenységet végzı vállalkozó esetében.

9. §

(1) Az adózónak az iparőzési adójáról az adóévet követı év május 31-ig kell bevallást
tenni.
(2) Az adóhatóság a fizetendı adóelıleg mértékét az éves adóbevallás, illetve a
várható adó bejelentése alapján fizetési meghagyásban közli.
(3) Az adóévben az adóévre vonatkozó fizetési meghagyás jogerıre emelkedéséig a 7.
§ (3) bekezdésében felsorolt vállalkozó adóelılegét az elızı évre kibocsátott fizetési
meghagyás alapján fizeti.
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(4) Ha a vállalkozó adóelıleg címen kevesebbet fizet az adóév során, mint az év
lezárás utáni tényleges költsége, a különbözetet a bevallással együtt köteles az
adóhatóságnak befizetni. Ha a vállalkozó a tényleges adójánál többet fizetett be
adóelılegként, a többletet az adóhatóságtól visszaigényelheti. Az adózó az adóelıleget
és az éves tényleges kötelezettség különbözetét 100 Ft-ra kerekítve fizeti meg, illetve
igényelheti vissza.
(5) Évközi megszőnés esetén az adóalany a megszőnést követı 30 napon belül köteles
bevallásban a települési adóhatóságnál elszámolni.
(6) Az önkormányzati adóhatóság által határozattal utólag megállapított adót a
határozat jogerıre emelkedését követı 15 napon belül kell megfizetni.
(7) Az adó késedelmes befizetése esetén az esedékesség napjától késedelmi pótlékot
kell fizetni. A késedelmi pótlék mértéke minden naptári nap után a felszámítás
idıpontjában érvényes jegybanki alapkamat kétszeresének 365-öd része.
(8) Állandó jellegő iparőzési tevékenység esetén az adó alapjának egyszerősített
meghatározása:
/1/ A 3. § (1) bekezdésétıl eltérıen
a) a személyi jövedelemadóról szóló 1995.évi CXVII. törvény szerint
az adóévben átalányadózó magánszemély (egyéni vállalkozó,
mezıgazdasági kistermelı) vállalkozó;
b) a helyi adókról szóló 1990. C. törvény 52. § 26. a) - d) pontja szerinti
más magánszemély vállalkozó, feltéve, hogy az adóévet megelızı
évben 4 millió forint nettó árbevételt nem ért el, illetve a tevékenységét
adóévben kezdı magánszemély vállalkozó esetén az adóévben a 4
millió forint nettó árbevételt várhatóan nem ér el, az adó alapját a /2/,
illetıleg a /3/ pontban foglaltak szerint – figyelemmel a /4/ és /5/ pontra
– is megállapíthatja.
/2/ Az /1/ pont a) alpontja szerinti vállalkozó esetében az adó alapja a személyi
jövedelemadóról szóló 1995. évi CXVII. törvény szerinti átalányadó alapjának
20%-kal növelt összege azzal, hogy az adó alapja nem lehet több, mint a
személyi jövedelemadóról szóló 1995. évi CXVII. törvény – e tevékenységbıl
származó – bevételének 80%-a.
/3/ Az /1/ pont b) alpontja szerinti vállalkozó esetében az adó alapja a nettó
árbevételének 80%-a.
/4/ Ha az adóévben a személyi jövedelemadóról szóló törvény szerinti
átalányadózásra való jogosultság nem munkaviszony létesítése miatt szőnik
meg, vagy az /1/ pont b) alpontjában említett magánszemély vállalkozó az
adóévben 4 millió forintot meghaladó nettó árbevételt ér el, akkor az adó
alapját – az adóév egészére – a 3. § (1) bekezdése szerint kell megállapítani. Ha
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jövedelemadóról szóló törvény szerinti átalányadózásra való jogosultságát
munkaviszony létesítése miatt úgy veszti el, hogy az adóévben elért árbevétele
a 4 millió forintot nem haladja meg, az iparőzési adójának alapját a /3/ pont
alkalmazásával is megállapíthatja.
/5/ Az adó alapjának /2/ vagy /3/ pont szerinti megállapítása adóévre
választható, az errıl szóló bejelentést, az adóévet megelızı évrıl szóló
bevallással egyidejőleg kell benyújtani az adóhatósághoz. A tevékenységét év

közben kezdı vállalkozó, az adókötelezettség keletkezését e rendelet
hatálybalépését követı 15 napon belül köteles megtenni az adóhatósághoz.
(9) /1/ Az egyszerősített vállalkozói adó hatálya alá tartozó vállalkozó az adó
alapját – a 3. § (1) bekezdésében, vagy a 9. § (8) bekezdésében foglalt
elıírásoktól eltérıen – az egyszerősített vállalkozói adó alapjának 50 %-ában is
megállapíthatja.
/2/ Az adó alapjának az /1/ pont szerinti megállapítása adóévre választható, az
errıl szóló bejelentést a 9. § (8) bekezdés /5/ pontja szerint kell megtenni.
/3/ Ha a vállalkozó az egyszerősített vállalkozói adóról szóló törvény hatálya
alól kikerül, akkor az adó alapját az egyszerősített vállalkozói adóról szóló
törvény szerint adóévre az /1/ pont szerint a naptári év hátralévı részére a 3. §
(1) bekezdése, vagy a 9. § (8) bekezdés elıírásai szerint kell megállapítani,
utóbbi esetén akkor, ha a 9. § (8) bekezdésében foglalt feltételek egyébként
fennállnak.
/4/ Ha a vállalkozó az egyszerősített vállalkozói adóról szóló törvény hatálya
alól kikerül, akkor
a) köteles azt 15 napon belül bejelenteni az önkormányzati
adóhatóságnak, s ezzel egyidejőleg a naptári év hátralévı részére
bejelentést tenni a várható adó összegérıl. A bejelentett várható adó
összege alapján az adóhatóság megállapítja az adóelıleg összegét.
b) az egyszerősített vállalkozói adóról szóló törvény szerinti adóévrıl
szóló bevallást az egyszerősített vállalkozói adóról szóló törvényben
meghatározott idıpontig köteles benyújtani, s ezzel egyidejőleg az
adóévre már megfizetett elıleg és a tényleges adó összegének
különbözetét megfizeti, illetve visszaigényelheti.
(10)

/1/ A személyi jövedelemadóról szóló 1995. évi CXVII. törvény szerinti tételes
átalányadózó vállalkozót az adókötelezettség kizárólag a telephelye, ennek
hiányában a székhelye szerinti önkormányzat illetékességi területén terheli.
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/2/ Az /1/ pontban meghatározott adóalany az adóévben fennálló állandó
jellegő iparőzési tevékenysége utáni adókötelezettségét a /3/ - /5/ pontokban
foglaltak szerint tételes adózással is teljesítheti.
/3/ A tételes adó éves összege, ha az önkormányzat illetékességi területén az
iparőzési adó adóévben hatályos legmagasabb mértéke nem éri el az 1 %-ot ,
akkor 5.000 Ft, egyébként 10.000 Ft.
/4/ A tevékenységét év közben kezdı vállalkozó esetében, továbbá ha a
vállalkozó tevékenységét év közben megszünteti, akkor a fizetendı adó
összege a /3/ pontban meghatározott tételes adó éves összegének napi
idıarányosítással megállapított része.
/5/ A tételes adózás adóévre választható, az errıl szóló bejelentést, az adóévet
megelızı évrıl szóló bevallással egyidejőleg, a tevékenységét év közben
kezdı vállalkozó esetében az adókötelezettség keletkezését 15 napon belül kell
megtenni az adóhatóságnál.

Záró rendelkezések

10. §

(1) E rendelet 2007. január 1. napján lép hatályba.
(2) Jelen rendeletben nem szabályozott kérdésekben a közigazgatási hatósági eljárás és
szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény, a helyi adókról szóló
többször módosított 1990. évi C. törvény, az adózás rendjérıl szóló 2003. évi XCII.
törvény és a pénzügyi tárgyú törvények módosításáról szóló 2001. évi L. törvény
rendelkezéseit kell alkalmazni.
(3) E rendelet hatálybalépésével egyidejőleg hatályát veszti Páty Község
Önkormányzat Képviselı-testületének 24/2005. (IX. 16.) Kt. rendelete.
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polgármester
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