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A helyi iparűzési adóról
A Nyírmihálydi Község képviselő-testülete a helyi közszolgáltatás biztosítása és az önálló
gazdálkodás feltételeinek megteremtése érdekében a többször módosított helyi adókról szóló
1990. évi C. törvény (továbbiakban: Ht.) 1. § (1) bekezdésébe foglalt felhatalmazás alapján a
helyi iparűzési adóról a következő rendeletet alkotja:
1.§
A rendelet hatálya
A rendelet hatálya kiterjed Nyírmihálydi község közigazgatási határa által behatárolt
térségben végzett iparűzési tevékenységre.
2.§
Adókötelezettség,
(1)
Adóköteles az önkormányzat illetékességi területén állandó vagy ideiglenes jelleggel
végzett vállalkozási tevékenység (a továbbiakban: iparűzési tevékenység.)
(2) Adóköteles iparűzési tevékenység: a vállalkozó e minőségben végett nyereség-, illetőleg
jövedelemszerzésre irányuló tevékenysége.
3.§
Az adó alanya
(1) E rendelet alkalmazásában az adó alanya a vállalkozó.
(2) Az (1) bekezdésben meghatározottak szerint adóalany a külföldi magánszemély és
szervezet is , feltéve , hogy adómentességet nemzetközi szerződés vagy viszonosság nem
biztosítja. A viszonosság kérdésében a pénzügyminiszter állásfoglalása az irányadó.
4.§
Az állandó és ideiglenes jelleggel végzett iparűzési tevékenység
(1) A vállalkozó állandó jellegű iparűzési tevékenységet végez az önkormányzat illetékességi
területén, ha ott székhellyel, telephellyel rendelkezik, függetlenül attól, hogy tevékenységét
részben vagy egészben székhelyén (telephelyén) kívül folytatja.
(2) Ideiglenes jellegű az iparűzési tevékenység, ha 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 folyamatosan 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
közvetlenül bevételre tesz szert, feltéve ha egyetlen önkormányzat illetékességi területén sem
rendelkezik székhellyel, telephellyel.

5.§
Az adókötelezettség keletkezése és megszűnése
(1) Az adókötelezettség az iparűzési tevékenység megkezdésének napjával keletkezik, és a
tevékenység megszüntetésének napjával szűnik meg.
(2) Az önkormányzat illetékességi területén ideiglenes (alkalmi) jelleggel végzett ipar-űzési
tevékenység esetén a tevékenység végzésének időtartama az irányadó az adókötelezettség
időbeni terjedelmére.
6.§
Az adó alapja
(1) Állandó jelleggel végzett iparűzési tevékenység esetén az adó alapja az értékesített
termék, illetőleg végzett szolgáltatás nettó árbevétele, csökkentve az eladott áruk beszerzési
értékével és a közvetített szolgáltatások értékével, valamint 2000. évtől az anyagköltséggel.
Az adó alapjának meghatározásánál figyelembe kell venni a Ht. 39/A és a 39/B §-ának
rendelkezéseit.
(2) Ha a vállalkozó több önkormányzat illetékességi területén végez állandó jellegű iparűzési
tevékenységet, akkor az adó alapját - a tevékenység sajátosságaira leginkább jellemzően - a
vállalkozónak kell megosztania.
(3) Ideiglenes jelleggel végzett iparűzési tevékenység esetében az adót a tevékenység
végzésének naptári napjai alapján kell megállapítani. Minden megkezdett nap egy napnak
számít.
(4) A 7. § (2) bekezdésében meghatározott esetben az adót az önkormányzat napi általányban
állapítja meg.
7.§
Az adó mértéke
(1) Állandó jelleggel végzett iparűzési tevékenység esetén az adó évi mértéke az adóalap
0,2 %-a.
(2) Ideiglenes jelleggel végzett iparűzési tevékenység esetén az adóátalány mértéke a 4.§ a)
pontja esetében minden megkezdett naptári nap után 400.- forint, míg a b) és c) pontok
esetében 400.- forint
8.§
Az adóelőleg megállapítása és az adó megfizetése
(1) A vállalkozó a helyi iparűzési adóra adóelőleget köteles fizetni. Nem köteles adóelőleget
fizetni az előtársaság, továbbá az adóköteles tevékenységet jogelőd nélkül kezdő vállalkozó,
az adókötelezettség keletkezésének adóévében. Nem alkalmazható ez a rendelkezés a már
működő, de az önkormányzat illetékességi területén első ízben adóköteles tevékenységet
kezdő vállalkozó esetében.
(2) Az adóelőleg összege
a) ha az adóévet megelőző adóév időtartama 12 hónapnál nem rövidebb, az adóévet megelőző
adóév adójának megfelelő összeg;
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, vagy ha az önkormányzat az adót első alkalommal vagy év közben
vezeti be, az adóévre bejelentett várható adó összege.
(3) Ha jogszabályi változás miatt az adó alapja vagy mértéke az adóévre módosul, az előleg
összegét ennek figyelembevételével kell megállapítani.
(4) A vállalkozónak az adóköteles tevékenysége megkezdésétől a cégnyilvántartásról, a
cégnyilvánosságról és a bírósági cégeljárásról szóló 1997. évi CXLV. törvény alapján a
cégjegyzékbe bejegyzett vállalkozónak a cégbírósági bejegyzése napjától számított , illetőleg
az önkormányzat adót bevezető rendeletének hatályba lépését követő 15 napon belül az
adóévre várható adójáról bejelentést kell tennie az adóhatósághoz , az (1) bekezdés estében
szabályozottak kivételével.
(5) Az adóhatóság a fizetendő adóelőleg mértékét az éves adóbevallás, illetve a várható adó
bejelentése alapján fizetési meghagyásban közli.
(6) Az adóévben az adóévre vonatkozó fizetési meghagyás jogerőre emelkedéséig a (2)
bekezdés a)-b) pontjában említett vállalkozó az adóelőleget az előző fizetési meghagyás
alapján fizeti.
9.§
(1) az adóalany az iparűzési adót önadózással teljesíti , s erről az önkormányzati
adóhatóságnak az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvényben meghatározott időpontig
az önkormányzat által rendszeresített nyomtatványon bevallást , illetőleg adóelőleg
bejelentést tesz.
(2) A vállalkozó az iparűzési adó előlegét két részletben , az adóév harmadik hónapjának 15.
napjáig, illetve kilencedik hónapjának 15. napjáig fizeti meg.
(3) A vállalkozónak az iparűzési adóelőleget – egyszeres könyvvezetésre kötelezettek
kivételével- a várható éves fizetendő adó összegére az adóév utolsó hónapjának 20. napjáig
kell kiegészítenie. A vállalkozó a megfizetett adóelőleg és az adóévre megállapított tényleges
adó különbözetét az adóév utolsó napját követő 150. napig fizeti meg , illetőleg ettől az
időponttól igényelheti vissza.
(4) a vállalkozó a megfizetett adóelőleg és az éves tényleges adó különbözetét az éves
adóbevallás benyújtásával egyidejűleg fizeti meg , illetve igényelheti vissza.
10.§
Önellenőrzés
Az önadózás útján megállapított vagy megállapítani elmulasztott adót az adózó
önellenőrzéssel helyesbítheti. Az adóalapot, az adót a kötelezettség keletkezésének
időpontjában hatályos jogszabályok szerint kell meghatározni. Pótlólagos adófizetési
kötelezettséget eredményező önellenőrzés esetén az önellenőrzési pótlékot is meg kell fizetni.
11.§
Adóellenőrzés
Az önkormányzati adóhatóság megbízólevéllel ellátott tisztviselője a helyszínen ellenőrizheti
a helyi iparűzési adóval kapcsolatos jogszabályok megtartását. Vizsgálhatja a bevallások,
befizetések, az adó megállapításnak, megfizetésnek helyességét, amennyiben azokkal
kapcsolatban kétség merül fel.

12.§
Jogkövetkezmények
(1) Adóhiány esetén adóbírságot kell fizetni. Az adóbírság mértéke - ha e törvény másként
nem rendelkezik - az adóhiány 50%-a. Adóbírságot állapít meg az adóhatóság akkor is, ha az
adózó jogosulatlanul nyújtotta be támogatási, adó-visszaigénylési, adó-visszatérítési kérelmét,
vagy igénylésre, támogatásra, visszatérítésre vonatkozó bevallását, és a jogosultság hiányát az
adóhatóság a kiutalás előtt megállapította. A bírság alapja ilyen esetben a jogosulatlanul
igényelt összeg.
(2) Adóhiány megállapítása adóbírságot, a bevallási, bejelentési kötelezettség elmulasztása,
késedelmes teljesítése mulasztási bírság megállapítást eredményezi.
(3) Kivételes méltánylást érdemlő körülmény esetén az adóhiányt megállapító határozatban hivatalból vagy kérelemre - az adó esedékességének napjánál a jegyző későbbi időpontot is
megállapíthat a pótlékfizetés kezdő napjaként. Utólagos adóellenőrzés során megállapított
adóhiány késedelmi pótléka az eredeti esedékességtől az ellenőrzésről felvett jegyzőkönyv
keltéig, de legfeljebb 3 évre számítható fel.
13.§
Záró és egyéb rendelkezések
(1) Ez a rendelet 2009. január 1. napján lép hatályba. A rendelet kihirdetéséről a jegyző a
helyben szokásos módon gondoskodik.
(2) E rendelet hatálybalépésével egyidejűleg hatályát veszti a helyi iparűzési adóról szóló
19/2003.(XII.29.) ÖKT. számú rendelete.
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