Úrkút Község Önkormányzati Képviselőtestületének 13/1995. (XII.20.) rendelete A helyi
iparűzési adóról
/egységes szerkezetben/
Úrkút Község Önkormányzati Képviselőtestülete az önkormányzati gazdálkodás nagyobb
önállóságának biztosítása érdekében a többször módosított 1990. évi C. törvény 1. §. /1/
bekezdésében foglalt felhatalmazás alapján helyi iparűzési adó bevezetését rendeli el.
A rendelet hatálya
1. §.
E rendeletet Úrkút Község Önkormányzatának illetékességi területén kell alkalmazni.
Adókötelezettség, az adó alanya
2. §.
/1/ Adóköteles az önkormányzat illetékességi területén végzett vállalkozási tevékenység
/továbbiakban: iparűzési tevékenység/.
/2/ Adóköteles iparűzési tevékenység: a vállalkozó e minőségében végzett nyereség, illetőleg
jövedelemszerzésre irányuló tevékenysége.
3. §.
/1/ Adómentes:
a./ a társadalmi szervezet,
b./ az egyház,
c./ az alapítvány,
d./ a közszolgáltató szervezet, a köztestület, a közhasznú társaság, az önkéntes
kölcsönös biztosító pénztár, a magánnyugdíjpénztár,
e./ 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 esetében – eredménye után a központi
költségvetésében befizetési kötelezettsége nem keletkezett. A feltételek meglétéről az
adóalany írásban köteles nyilatkozni az adóhatóságnak.
/2/٭
3/٭٭/
/4/٭٭٭
/5/٭٭٭٭
///____________________________________________________________________
٭Hatályon kívül helyezte: 9/1996. /XI.28./ ÖkKt. R.
 ٭٭Hatályon kívül helyezte: 5/2003. /II.17./ ÖkKt r. Hatálytalan: 2003.I.1-től.
 ٭٭٭Hatályon kívül helyezte:5/2003. /II.17./ ÖkKt.r.,hatálytalan:2003.I.1-től.
٭٭٭٭
Hatályon kívül helyezte:5/2003./II.17./ ÖkKt r.hatálytalan:2003.I.1-től.
Vastagbetűs részt megállapította:19/2003./XII.1/ ÖkKt.r., hatályos:2004. I. 1-től.
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/6/٭
/7/٭٭
Az adókötelezettség keletkezés és megszűnése
4. §.
Az adókötelezettség az iparűzési tevékenység megkezdésének napjával keletkezik és a
tevékenység megszüntetésének napjával szűnik meg.
Az adó alapja
5. §.
/1/ ٭٭٭Az adó alapjának számításánál a Htv 39. §. /1/ bekezdése az irányadó.
/2/ Ha a vállalkozó állandó jellegű iparűzési tevékenységét több önkormányzat illetékességi
területén végzi, és az adó alapja az egyes illetékességi területeken elkülönítetten nem áll
rendelkezésre, akkor azt – a tevékenység sajátosságaira leginkább jellemzően – a
vállalkozónak kell megosztania a Htv mellékletében foglaltak szerint.
/3/ Vállalkozó köteles olyan analitikus nyilvántartás vezetésére, melyből az adóalap
megállapítható.
/4/ Amennyiben a vállalkozó iparűzési tevékenységét ideiglenes jelleggel végezte, az adót
a tevékenység végzésének naptári napjai alapján kell megállapítani.
Az adó mértéke
6. §.
/1/ ****Állandó jelleggel végzett iparűzési tevékenység esetén az adó évi mértéke az adóalap
2.0 %-a.
/2/ Az ideiglenes jelleggel végzett iparűzési tevékenység esetén az adó mértéke
a) a Htv 37. §. /2/ bekezdésének a) pontja szerinti tevékenység végzése után naptári
naponként 800 forint,
b) a Htv 37. §. /2/ bekezdésének b) és c) pontja szerinti tevékenység végzése után
naptári naponként 4000.- Ft.
________________________________________________________________________
٭Megállapította:.8/2003. /III.31./ ÖkKt r. Hatályos:2003.I.1-től.Hatályban van:2007XII.3l-ig.
٭٭Megállapította:8/2003. /III.31./ÖkKt r.Hatályos:2003.I.1-től.Hatályban van:2007.XII.31-ig
 ٭٭٭Megállapította:5/2003./II.17./ÖkKt.r.Hatályos:2003.I.1.-től.
****Megállapította:13/2004./XI.25./ ÖkKt.r. Hatályos:2005.01.01-től.
Vastagbetűs részt megállapította 19/2003./XII.1./ÖkKt r.,hatályos:2004. I. 1-től.
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Az adóelőleg megállapítása és az adó megfizetése
7. §.
/1/ A vállalkozó – az iparűzési – adófizetési kötelezettségének teljesítése érdekében –
adóelőleg köteles fizetni.
/2/ Az adóelőleg összege
a) ha az adóévet megelőző adóév időtartama 12 hónapnál nem rövidebb, az adóévet
megelőző adóév adójának megfelelő összege,
b) ha az adóévet megelőző adóév 12 hónapnál rövidebb, akkor a megelőző adóév
adójának az adóévet megelőző adóév naptári napjai alapján adóévre számított
összege,
c) az adóköteles tevékenységét az önkormányzat illetékességi területén az adóév
közben kezdő vállalkozónál az adóévre bejelentett várható adó összege.
/3/٭
/4/٭٭
/5/٭٭٭
8. §.
Az adófizetést – ideértve az adóelőleget is – önadózással Úrkút Község Önkormányzata
iparűzési adó számlájára kell teljesíteni.
9. §.
/1/ A vállalkozók az adóelőleget félévi egyenlő részletekben az adóév
március 15. napjáig, illetve
szeptember 15.napjáig
fizetnek.
/2/ A vállalkozók iparűzési adóelőleget – az egyszeres könyvvezetésre kötelezett kivételével
- várható éves fizetendő adó összegére az adóév december 20. napjáig egészíti ki.
/3/٭٭٭٭
Adóbevallási kötelezettség
10. §.
/1/ A vállalkozónak az adóköteles tevékenysége megkezdésétől számított, illetőleg e rendelet
hatályba lépését követő 30 napon belül az adóévre várható adójáról bejelentést kell tennie az
adóhatósághoz, a törvényben foglaltak szerint.
٭٭Hatályon kívül helyezte:9/1996./XI.28./ÖkKt r., hatálytalan:1997. I. 1-től.
Vastagbetűs részt megállapította: 19/2003./XII.1./ ÖkKt r. hatályos:2004. I. 1-től.
Az ٭, a ٭٭٭, és a ٭٭٭٭hatályon kívül helyezte: 19/2003.ÖkKt r. hatálytalan:2004. I. 1-től.
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/2/ A vállalkozónak helyi iparűzési adóját az adóévet követőév május 31. napjáig kell
bevallania.
Vegyes és hatályba léptető rendelkezések
11. §.
E rendeletben nem szabályozott kérdésekben a Helyi adókról szóló többször módosított 1990.
évi C. törvény /Htv/ és az Adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. Törvényben foglaltakat kell
alkalmazni.
12. §.٭
13. §.
/1/ Ez a rendelet 1996. január 1. napján lép hatályba.
/2/٭٭
/3/ A rendelet kihirdetéséről a jegyző a helyben szokásos módon gondoskodik.
Úrkút, 1995. december 21.

Pfaff Zsolt sk.
Polgármester

Vértes Miklós sk.
jegyző

٭Hatályon kívül helyezte: 19/2003. /XII.1./ ÖkKt r. Hatálytalan:2004.I.l-től.
٭٭Hatályon kívül helyeezte:19/2003. /XII.1./ ÖkKt r. Hatálytalan:2004.I.1-től.
Vastagbetűs részt megállapította: 19/2003. /XII.1./ ÖkKt r. Hatályos:2004.I.1-től.

