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Uszód Község Önkormányzata Képviselő-testületének
13/2004.(III.29.) rendelete
a helyi iparűzési adóról
a módosított 13/1995.(XII.15.) Ör. számú rendelettel egységes szerkezetben

A rendeletet az Uszód Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 2004. március 25-én
megtartott ülésén fogadta el.
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Uszód Község Önkormányzat Képviselő-testülete
13/2004.(III.29.)Ör.számú rendelete
a helyi iparűzési adóról
a módosított 13/1995.(XII.15.) Ör. számú rendelettel egységes szerkezetben
Uszód Község Önkormányzata a helyi adókról szóló , módosított 1990.évi C.tv. (
Továbbiakban : Htv. ) 1.§.(1) bekezdésében foglalt felhatalmazás alapján a helyi iparűzési
adóról a következő rendeletet alkotja: ( Továbbiakban : R. )
A rendelet célja
1.§.
(1) * E rendelet célja, hogy az önkormányzat költségvetésében befolyó helyi iparűzési adó
bevételek felhasználásával javuljon az évek óta forráshiánnyal küszködő működési
költségvetés egyensúlya . Az önkormányzat a helyi iparűzési adó bevételeit az
intézményi elhelyezést szolgáló ingatlanok karbantartására , valamint a kommunális
feladatok ellátására használja fel.
(2) Az e rendelet alkalmazásával befolyó adóbevételeket az (1) bekezdésben foglalt
feladatokkal össze nem függő célra nem lehet felhasználni.
(3) **Az e rendelet alkalmazásával befolyt adóbevételek felhasználásáról az
önkormányzat a község lakosságát – a felhasználás ütemének megfelelően –
rendszeresen , de évente legalább egy alkalommal a Faluhirdetőben tájékoztatja.
Adókötelezettség
2.§.***
(1)

(2)

(3)

Adóköteles az önkormányzat illetékességi területén állandó vagy ideiglenes jelleggel
végzett vállalkozási tevékenység (a továbbiakban : iparűzési tevékenység ) [Htv. 35.§
(1) bek.]E rendelet alkalmazásában adóköteles iparűzési tevékenység: a vállalkozó e
minőségben végzett nyereség-, illetőleg jövedelemszerzésre irányuló tevékenysége.[
Htv.36.§]
A vállalkozó állandó jellegű iparűzési tevékenységet végez az önkormányzat
illetékességi területén, ha ott székhellyel , telephellyel rendelkezik , függetlenül attól,
hogy a tevékenységét részben vagy egészben székhelyén ( telephelyén ) kívül
folytatja.
Ideiglenes jellegű az iparűzési tevékenység az 1997.évi CIX.tv-el módosított 1990.évi
C.tv.37.§.(2) bekezdése a-c, pontjaiban meghatározott esetekben.
Az adó alanya
3.§. ****
Az adó alanya a vállalkozó .[ Htv. 35.§ (2) bek.]

* Megállapította a 29/2003. .(XII.19.)Ör. 1.§.(1) bekezdése, hatályos2004.január 1-től
** Megállapította a 29/2003..(XII.19.)Ör. 1.§.(2) bekezdése, hatályos2004.január 1-től
*** Megállapította a 13/1997.(XII.14.)Ör. 2.§.(1)-(3) bekezdése, hatályos 1998.január 1-től
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**** Megállapította a 13/1997.(XII.14.)Ör. 3.§. – a , hatályos 1998.január 1-től

Az adómentesség
4.§. *

Adómentes a Htv. 3.§.(1) bekezdés a) és c) pontjában felsorolt adóalanyok közül a
társadalmi szervezet, az egyház, az alapítvány, a közszolgáltató szervezet, a köztestület, a
közhasznú társaság, az önkéntes kölcsönös biztosító pénztár, a magánnyugdíjpénztár, a
költségvetési szerv és a költségvetési szervnek nem minősülő nevelési – oktatási
intézmény abban az évben , amelyet megelőző adóévben folytatott vállalkozási
tevékenységéből származó jövedelme ( nyeresége ) után társasági adófizetési
kötelezettsége – költségvetési szerv esetében eredménye után a központi költségvetésbe
befizetési kötelezettsége nem keletkezik. A feltételek meglétéről az adóalany írásban
köteles nyilatkozni az adóhatóságnak. [ Htv. 3.§ (2) bek.]
Adókedvezmény
5.§. **
(1) – (2)
Az adó alapja
6.§ ***
(1) – (3)

Az adó mértéke
7.§.****
(1) Az adó mértéke állandó jelleggel végzett iparűzési tevékenység esetén az adóalap 1
%-a.
(2) Az adó mértéke alkalmi jellegű iparűzési tevékenység esetén 500,- Ft/nap.

* Megállapította a 29/2003..(XII.19.)Ör. 2.§.- a , hatályos 2004.január 1-től
** Hatályon kívül helyezte a 29/2002.(XII.13) Ör. 1.§.-a , hatálytalan 2003.január 1-től
*** Hatályon kívül helyezte a 13/2004.(III.29.)rendelet, hatálytalan 2004.03.29-től.
**** Megállapította a 9/1998.(XII.14.)Ör. 1.§.(1) bekezdése, hatályos 1999.január 1-től
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Az adókötelezettség keletkezése és megszünése
8.§. *
(1) Az adókötelezettség az iparűzési tevékenység megkezdésének napjával keletkezik és a
tevékenység megszüntetésének napjával szűnik meg.[ Htv. 38.§.(1) bek.]
(2) Az önkormányzat illetékességi területén ideiglenes ( alkalmi) jelleggel végzett
iparűzési tevékenység esetén a tevékenység végzésének időtartama irányadó az
adókötelezettség terjedelmére. [ Htv. 38.§ (2) bek]
Bevallási, bejelentési kötelezettség
9.§.
(1) **Bevallást köteles tenni minden, a R.3.§.-ában meghatározott adóalany, aki/amely az
önkormányzat illetékességi területén a 2.§. szerinti tevékenységet végez.
(2) – (4) ***
Az adóelőleg megállapítása és az adó megfizetése
10.§.
(1) – (5) ***
Értelmező rendelkezések
11.§.
(1) – (2) ***
Záró rendelkezések
12.§.
(1) **** Az e rendeletben nem szabályozott kérdésekben – különösen a külföldi
magánszemélyekre és szervezetekre, a bevallási, bejelentési kötelezettségekre, az
adóelőleg megállapítására és megfizetésére, és az iparűzési adóval kapcsolatos
értelmezésekre a helyi adókról szóló 1990.évi C.tv. , valamint az adózás rendjéről
szóló 2003.évi XCII. tv. rendelkezéseit kell alkalmazni.
(2) E rendelet kihirdetése napján lép hatályba.
(3) A rendelet hatályba lépésével egyidejűleg a helyi iparűzési adóról szóló
13/1995.(XII.15.)Ör.számú rendelet és az azt módosító 13/1997.(XII.14.) Ör.számú , a
9/1998.(XII.14.)Ör.számú és 29/2003.(XII.19.)Ör.számú rendeletek hatályukat vesztik.
Uszód, 2004.március 29.

Bedi Gyula
Simon László
Polgármester
jegyző
______________________________________________________________________
* Megállapította a 13/2004.(III.29.) rendelet , hatályos 2004.03.09-től
** Megállapította a 29/2003..(XII.19.)Ör. 5.§.- a , hatályos 2004.. 01.01-től.
*** Hatályon kívül helyezte a 29/2003.(XII.19.)Ör. 8.§. – a , hatálytalan 2004. 01.01-től
**** Megállapította 29./2003..(XII.19..)Ör. 6.§.- a , hatályos 2004.01.01-től

