Bábonymegyer Község Önkormányzata
a 21/2009. (XII. 17.), 16/2010. (XII. 23.) rendelettel módosított
14/2003. (XI. 28.)
RENDELETE
a helyi iparűzési adóról
A helyi adókról szóló többször módosított 1990. évi C. törvény (továbbiakban: Htv.) 1. § (1)
bekezdésében és a 6. §-ában kapott felhatalmazás, valamint a helyi önkormányzatokról szóló
többször módosított 1990. évi LXV. törvény 16. § (1) bekezdése alapján a Bábonymegyer
települési önkormányzat képviselő-testülete a következő rendeletet alkotja:
A rendelet hatálya
1. §
Az adókötelezettség az önkormányzat illetékességi területén a Htv-ben meghatározott
vállalkozási tevékenység gyakorlására terjed ki.
Az adókötelezettség, az adó alanya
2. §
(1) Adóköteles az önkormányzat illetékességi területén állandó vagy ideiglenes jelleggel
végzett vállalkozási tevékenység (a továbbiakban: iparűzési tevékenység).
(2) Az adó alanya a vállalkozó.
(3) Adóköteles iparűzési tevékenység: a vállalkozó e minőségében végzett nyereség-, illetőleg
jövedelemszerzésre irányuló tevékenysége.
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(4)
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(5)
Az adómentesség
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Hatályon kívül helyezte a 16/2010. (XII. 23.) rendelet 1. §-a, hatálytalan 2011. január 1. napjától.
Hatályon kívül helyezte a 16/2010. (XII. 23.) rendelet 1. §-a, hatálytalan 2011. január 1. napjától.
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3. §
(1) Azt a helyi adófizetésre kötelezett vállalkozót, akinek nettó árbevétele az adóévben 150
millió forint feletti árbevételt meghaladja, a 1560 millió forint feletti árbevétel után az
adóévben fizetendő adóból 30 % kedvezmény illeti meg 2007. december 31. napjáig.
(2) 3
Az adókötelezettség keletkezése és megszűnése
4. §
(1) Az adókötelezettség az iparűzési tevékenység megkezdésének napjával keletkezik és
tevékenység megszüntetésének napjával szűnik meg.
(2) Az önkormányzat illetékességi területén ideiglenes (alkalmi) jelleggel végzett iparűzési
tevékenység végzésének időtartama az irányadó az adókötelezettség időbeni terjedelmére.
Az adó alapja
5. §
(1) 4
(2) 5
(3) 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
6. §
(1) 6Állandó jelleggel végzett iparűzési tevékenység esetén az adó évi mértéke az adóalap 2
%-a.
(2) 7Ideiglenes jelleggel végzett iparűzési tevékenység esetén az adó mértéke naptári
naponként 3.000,- Ft.
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Hatályát vesztette a 21/2009. (XII. 17.) rendelet 2. §-ával, hatálytalan 2010. január 1. napjától.
Hatályát vesztette a 21/2009. (XII. 17.) rendelet 3. §-ával, hatálytalan 2010. január 1. napjától
5
Hatályát vesztette a 21/2009. (XII. 17.) rendelet 3. §-ával, hatálytalan 2010. január 1. napjától
6
Módosította a 21/2009. (XII. 17.) rendelet 4. §-a, hatályos 2010. január 1. napjától.
7
Módosította a 21/2009. (XII. 17.) rendelet 4. §-a, a 16/2010. (XII. 23.) rendelet 2. §-a, hatályos 2011. január 1.
napjától.
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(3) 8
(4) 9
Az adóelőleg megállapítása és az adó megfizetése
10

7. §

Záró rendelkezések
8. §
(1) A helyi iparűzési adóra vonatkozó egységes szerkezetű rendelettel nem szabályozott
minden kérdésben a helyi adókról szóló – többször módosított – 1990. évi C. törvény és
az adózás rendjéről szóló – többször módosított 1990. évi XCI. törvény hatályos
rendelkezéseit, valamint a helyi adókat érintő hatályos törvények rendelkezéseit kell
alkalmazni.
(2) Ez a rendelet 2004. január 1. napján lép hatályba. A rendelet hatályba lépésével
egyidejűleg hatályát veszti Bábonymegyer Község Képviselő-testületének a helyi
iparűzési adóról szóló 15/2000. (XII. 15.) számú és azt módosító 16/2001. (XII. 14.)
számú rendelete.
Bábonymegyer, 2003. november 27.

Dr. Ruff Flórián
Polgármester

Kromek Pálné
mb. jegyző

Kihirdetve: 2003. november 28.
Kromek Pálné
mb. jegyző
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Hatályon kívül helyezte a 16/2010. (XII. 23.) rendelet 2. §-a, hatálytalan 2011. január 1. napjától.
Hatályon kívül helyezte a 16/2010. (XII. 23.) rendelet 2. §-a, hatálytalan 2011. január 1. napjától
10
Hatályon kívül helyezte a 21/2009. (XII. 17.) 5§-a, hatálytalan 2010. január 1. napjától.
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Záradék:
Az egységes szerkezetbe foglalt rendelet a mai napon hatályos jogszabályi szöveget
tartalmazza.
Bábonymegyer, 2010. december 23.

Kiss Sándorné
polgármester

Dr. Szűts Dóra
jegyző
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INDOKOLÁS
Bábonymegyer Község Önkormányzatának 21/2009. (XII.17.) számú
rendeletéhez

Általános indokolás
Bábonymegyer Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 2003-ban alkotta meg a helyi iparűzési adóról
szóló rendeletet.

A hatályos szabályozás több paragrafusa is átveszi a helyi adókról szóló 1990. évi C. törvény
(továbbiakban: Htv.) rendelkezéseit. Így, amikor a Htv. vonatkozó rendelkezései módosulnak,
szükségessé válik a helyi rendelet módosítása is. A mostani módosítás értelmében ezek a
rendelkezések kikerülnek a rendeletből.
Az önkormányzati rendelet 2003. január 1. napjától nem tartalmazhat – a Htv. 39/C. §-ban
biztosított adómentességen, adókedvezményen kívül – határozatlan időre szóló adómentességi
szabályokat, így a rendelet 3. § (2) bekezdését is hatályon kívül kell helyezni.
A rendelet részletesen meghatározza, hogy kik az alanyai az ideiglenes jellegű iparűzési
adónak, ezért szükséges a Htv. rendelkezésének megfelelően ezt módosítani.
Az adó mértékének meghatározása kapcsán a rendelet szövegezésének apróbb pontosítására
kerül még sor.
Bábonymegyer, 2009. december 15.

Dr. Szűts Dóra
jegyző
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INDOKOLÁS
Bábonymegyer Község Önkormányzatának 16/2010. (XII.23.) számú rendeletéhez
A hatályos szabályozás több paragrafusa is átveszi a helyi adókról szóló 1990. évi C. törvény
(továbbiakban: Htv.) rendelkezéseit. Így, amikor a Htv. vonatkozó rendelkezései módosulnak,
szükségessé válik a helyi rendelet módosítása is. A mostani módosítás értelmében ezek a
rendelkezések kikerülnek a rendeletből.
Az ideiglenes jellegű iparűzési tevékenység esetén fizetendő napi átalány mértéke emelésének
célja az önkormányzat saját bevételének növelése.
Bábonymegyer, 2010. december 22.

Dr. Szűts Dóra
Jegyző

