
Saj 6kaza kiizs6 gi Onkormdn y zat Kilpvis el6 testiilet6nek
ll 12010. (XII. 15.) sz. iinkormd,nyzzti rendelete

a helyi ipariiz6si ad6r6l

Saj6kaza ktizs6g OnkormanyzatinakK6pvisel6-testiilete feladatkdrdben eljrlrva az Alkotmany
4414'. $ (1) bekezd6s d.) pontj6ban, a helyi <inkorm6nyzatokr6l sz6l6 t<ibbszrir m6dositott
1990. 6vi LXV. tv 16. $ /1 / bekezd6se 6s a helyi ad6kr6l sz6l6 tcjbbszdr m6dositott 1990. 6vi
C. tv 1. $ /l / bekezdds6ben (tovribbiakban Htv. ) 6s a 6. $ -6ban kapott felhatalmaz6s alapjrin
a helyi ipartiz6si ad6jar6l az alSbbi rendeletet alkotja.

r.s
Altaklnos rendelkez6sek

E rendelet teriileti hatiiya Saj6kaza krlzs6g illet6kess6gi teriilet6re terjed ki.

2.$
Ad6kiitelezetts6g, az ad6 alanya

(l) Ad6kdteles az Onkormrinyzat illet6kess6gi terulet6n 61land6 vagy ideiglenes jelleggel
v E gzetl v6l l alko z6si tev6 keny s 6 g ( a tov6bb i akb an iparuzesi tev6keny s6 g ).
(2) Az ad6 alanya a vrlllalkoz6.
(3) Ad6kdteles ipaniz6si tev6kenys6g: a v6llalkoz6 e min6s6gben vlgzett nyeres6g-, illet6leg
j dvedelem szerzlsre inlnyul6 tev6kenys6ge.
(4) A v6llalkoz6 rilland6 jellegri ipar(tzesi tev6kenys6getvlgez az Onkorminyzat illetdkess6gi
teriilet6n, ha ott sz6khellyel, telephellyel rendelkezik, ftiggetleniil att6l, hogy a tev6kenys6get
r6szben vagy eg5,szben sz6khely6n (telephelydn) kfvtil folytatja.
(5) Ideiglenes jellegti az iparizesi tev6kenys6g, ha az dnkorminyzat illet6kess6gi terileten az
ott sz6khellyel, telephellyel nem rendelkez6 viilalkoz6
a) 6pitoipari tev6kenys6get folytat, illet6leg term6szeti er6forr6st t6r fel vagy kutat, felt6ve,
hogy a folyamatosan vagy megszakititsokkal vlgzett tev6kenys6g id6tartama ad66ven beliil a
30 napot meghaladja, de nem 6ri el a 181 napot. Ha a tev6kenys6g folytat6srinak id6tartama a
180 napot meghaladja, akkor a tev6kenys6g v6gz6s6nek helye telephelynek min6stil,
b) a piaci 6s visdroz6 kiskereskedelmet kiv6ve brlrmely - az a) pontba nem sorolhat6 -
tev6kenys6ge, ha annak folytat6s6b6l krizvetleniil bevdtelre tesz szert, felt6ve ha egyetlen
dnkorm6nyzat illet6kess6gi tertilet6n sem rendelkezik szdkhellyel, telephellyel.

3.$
Az ad6kiitelezetts6g keletkez6se 6s megsziin6se

(l) Az ad6kdtelezetts6g az iparfizesi tev6kenys6g megkezd6s6nek napjhval keletkezik 6s a
tev6kenys6g me gsziintet6s6nek napj 6val szrinik meg.
(2) Az <inkormilnyzat illet6kess6gi teriilet6n ideiglenes jelleggelvegzettipaniz6si tev6kenys6g
eset6n az ad6ktitelezettsdg keletkezdse illetve megsztin6se a tev6kenysdg v6gz6s6nek
i d6tartamrih oz igazo dik.

4.S
Azail6 alapja

(t; Attand6 jelleggel v6,gzett ipariizlsi tev6kenys6g esetdn az ad6 alapja a nett6 iirbev6tel,
cscikkentve az eladotl iiruk beszerulsi 6rtekdvel, a k<izvetitett szolgiltatitsok 6rt6k6vel, az
anyagkdlts6ggel, tovribb6 az alapkutatds, az alkalmazott kutatiis, kis6rleti fejleszt6s ad66vben



elsz6molt kcizvetlen kdlts6g6vel. Mentes az ad6alapnak az ar6sze, amely a ktilftildOn l6tesitett
telephelyen v1gzelt tev6kenys6gbol szirmazik.
(2) Ha a viillalkoz6 tdbb dnkorm6nyzat illet6kess6gi tertiletenv€,gez 6lland6 jellegd ipar(lzdsi
tev6kenys6get, akkor az ad6 alapjht - a tevdkenys6g sajdtoss6gaira legink6bb jellemzlen - a
v6llalkoz6nak kell a Htv. melldklet6ben meghatiirozottak szerint megosztania.
(3) Ideiglenes jelleggel vdgzett ipan26si tev6kenys6g eset6ben az ad6t a tev6kenys6g
v6gz6s6nek naptiiri napjai alapjan kell meg6llapitani. Minden megkezdett nap egy napnak
szhmit.

s.s

(1) A 4.$ (1) bekezd6s6tol elt6r6en
a) a szem1lyi jdvedelemad6r6l sz6l6 t6rv6ny szerint az ad6evben ittaliny szerinti j<ivedelem-
meg6llapitdst alkalmazo magrinszemdly (egy6ni v6llalkoz6, mezogazdasfugi kistermel6)
v6llalkoz6,
b) m a) pont alif, nem tartoz6 m6s v6llalkoz6, feltdve, hogy nett6 rirbev6tele az ad66vet
negel6z6 ad66vben - az ad66vet megel6z6 12 h6napn6l rrividebb ad66v eset6n napi
ariinyositdssal szdmftva idoardnyosan - nem haladta meg a 8 milli6 forintot, illetve a
tev6kenys6g6t ad66vben kezdo v6llalkoz6 eset6n az ad6evben - id6aranyosan - a 8 milli6
forintot varhat6an nem haladja meg, az ad6 alapjfit a (2), illet6leg a (3) bekezd6sben foglaltak
szerint - frgyelemmel a (4) 6s (5) bekezd6sre - is megrillapithatja.
(2) Az (1) bekezd6s a) pontja szerinti vSllalkoz6 eset6ben az ad6 alapja a szem6lyi
j<ivedelemad6r6l s2616 trirv6ny szerinti fitalinyban megilllapitott jdvedelem 20 o/o-kal nrjvelt
dsszege, azzal, hogy az ad6 alapja nem lehet tdbb, mint a szemllyi jdvedelemad6r6l sz6lo
tcirv6ny szerinti e tev6kenys6gb6l szirmaz6 bev6tel6nek 80 szdzaleka.
(3) Az (l) bekezdes b) pontja szerinti vrillalkoz6 eset6ben az ad6 alapja a nett6 rirbev6tel6nek
80o/o-a.
(a) Ha az ad66vben a szem6lyi jcivedelemad6r6l sz6l6 tdrvdny szerinti ifialfunyad6zhsra val6
jogosults6g nem munkaviszony l6tesft6se miatt sztinik meg, vagy M (1) bekezdds b)
pontj6ban emlitett vrillalkoz6 az ad6evben - id6aranyosan - 8 milli6 forintot meghalad6 nett6
rlrbev6telt 6rt el, akkor az ad6 alapjfut - az adoev eg6,sz€re - a 4. $ (1) bekezd6se szerint kell
meg6llapitani. Ha az (I) bekezd6s a) pontj6ban emlitett magiinszem6ty v6llalkoz6 a szem6lyi
j<ivedelemad6r6l sz6l6 t<irvdny szerinti atalinyad6zfusra val6 jogosultsrlg6t munkaviszony
l6tesit6se miatt rigy vesziti el, hogy az ad6evben el6rt ilrbev6tele a 8 milli6 forintot nem
haladja meg, M ipaniz6si ad6janak alapjii ebben az ad66vben a (3) bekezd6s alkalmazhsdryal
is megrillapithatja.
(5) Az ad6 alapjrinak (2) vagy (3) bekezd6s szerinti megdllapit6sa ad6v6re v6laszthat6, az
en6l sz6l6 bejelent6st legk6s6bb az ad66vrol sz6l6 bevall6s benyrijt6sara elilirthaftrid6ig kell
megtenni az ad6hat6s6gn6l.

6.S

(l) Az egyszenisitett v6llalkoz6i ad6 hatiiya al6tartozo v6llalkoz6 az ad6 alapjfit - a a g (l)
bekezd6sben, vagy az 5. $-ban foglalt el6frrisokt6l elt6r6en - az egyszenisftett villalkoz6i ad6
alapj anak 5 0%o-6ban is me g6llap ithatja.
(2) Az ad6 alapjdnak az (1) bekezd6s szerinti meg6llapftrisa ad66vre v6laszthat6, az enol
sz6l6 bejelent6st M 5. $ (5) bekezd6se szerint kell megtenni.
(3) Ha a vfrllalkoz6 az egyszenisitett v6llalkoz6i ad6r6l sz6l6 trirv6ny hatillya al6l kikeriil,
akkor az ad6 aLapjflt az egyszerhsitett vrillalkoz6i ad6r6l sz6l6 trirv6ny szerintit ad66vre az (l)
bekezd6s szerint, a napttri 6v h6tralevo rdszlre a 4 $ (1) bekezd6se vagy az 5$ el6ir6sai
szerint kell megrillapitani, ut6bbi esetdn felt6ve, hogy az 5. $-ban foglalt felt6telek fenn6llnak.



(a) Ha a viilalkoz6 az egyszenisitett v6llalkoz6i ad6r6l s2616 trirv6ny hatillya alol kikertl,
akkor
a) kciteles az egyszenisitett vrillalkoz6i ad6k<jtelezetts6g6r<il s2616 bevall6s-benyijt6ssal
egyidejtileg az egyszerisitett v6llalkoz6i ad6alanyisiry megszitn6s6t k6veto napt6l az azt
kciveto ad66v elso f6l6v6nek utols6 napjhig terjedo id6szakra ( e pont alkalmazhshban:
elolegfizet6si idoszak ) a bevall6sban szereplo, a bevall6ssal lefedett id6szak naptiri napjai
alapjin 12 h6napra szfumitatt <isszegti ad6eloleget az elolegfizetdsi id6szakra elso egyes
elolegfizet6si id6pontokra, egyenl6 ar6nyban bevallani. Nem kell ad6el6leget bevallani arra
az elolegfizet6si idopontra, amelyre a vallalkoz6 mhr vallott be ad6eloleget.
b) az egyszenisitett v6llalkoz6i ad6r6l sz6l6 tcirv6ny szerinti ad66v6rol sz6l6 bevallfust az
egyszertisitett v6llalkoz6i ad6r6l sz6l6 t<irv6nyben meghatirozott idopontig koteles
benyrijtani, s ezzel egyidejrileg az adodvre min megfrzetett eloleg 6s a tdnyleges fizetendo ad6
ci s sze g6nek kiikinbcizet 6t megfrzeti, illetve i g6nyelheti vis sza.

7.S
Az adf m6rt6ke

(l)Az ad6 m6rt6ke az tlland6 jelleggel vegzett ipaniz6si tev6kenys6g eset6n az ad6alap 2o/o-a.
(2) Ideiglenes jelleggel vdgzett ipaniz6si tev6kenys6g esetln az ad6 m6rt6ke naptari
naponk6nt 5000 forint.

8.S
Az ad6el6leg megrillapitr[sa 6s az ad6 megfizet6se

(l) Az ad6el6leg meg6llapithsfira a mindenkor hat6lyos Htv. 41. $ rendelkez6seit kell
alkalmazni.
(2) A mag6nszem6ly terh6re az ad6hat6shg 6ltal megilllapitott ad6 6vi k6t r6szletben fizetheto
meg.
(3) Az ad6el<ileg 6s az ad6 rnegfizet6s6nek esed6kess6g6t az ad6zhs rendj616l szol6 2003. evi
XCil. tdrv6ny 6llapftja meg.

e.$
Zfr6 rend,elkez6sek

E rendeletben nem szabdlyozott helyi ad6t 6rint6 ad6zdsi k6rd6seket, ad6mentess6get a Helyi
ad6kr61 sz6l6 tcibbszdr m6dositott 1990. 6vi C tdrv6ny, az eljdrilsi k6rd6seket az ad6zfts
rendj6rol sz6l6 2003. 6vi XCII. tcirvdny szabillyozza.

10.s
Atmeneti 6s hatilyb a l6ptet6 rendelkez6sek

(1) E rendelet kihirdet6se napjin lep hatillyba, rendelkez6seit 2011. januar l-t6l kell
alkalmazni.
(2) Ezzel egyidejtileg 201L, janurir 1 - 6vel hatilydt, veszti a helyi ipaniz6si ad6r6l sz6l6
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legtzo


