Sajókaza községi Önkormányzatának
12 / 2009. (XII. 16.) sz. rendelete
a helyi iparűzési adóról
Sajókaza község Önkormányzatának Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló
többször módosított 1990. évi LXV. tv. 16. § /1/ bekezdése és a helyi adókról szóló többször
módosított 1990. évi C. tv. 1. § /1/ (továbbiakban Htv.) bekezdésében és a 6. §-ában kapott
felhatalmazás alapján a helyi iparűzési adójáról az alábbi rendeletet alkotja.
1. §
Általános rendelkezések
E rendelet területi hatálya Sajókaza község illetékességi területére terjed ki.
2. §
Adókötelezettség, az adó alanya
(1) Adóköteles az Önkormányzat illetékességi területén állandó jelleggel végzett vállalkozási
tevékenység (a továbbiakban: iparűzési tevékenység).
(2) Az adó alanya a vállalkozó.
(3) Adóköteles iparűzési tevékenység: a vállalkozó e minőségben végzett nyereség-, illetőleg
jövedelemszerzésre irányuló tevékenysége.
(4) 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.
3. §
Az adókötelezettség keletkezése és megszűnése
Az adókötelezettség az iparűzési tevékenység megkezdésének napjával keletkezik és a
tevékenység megszüntetésének napjával szűnik meg.
4. §
Az adó alapja
(1) Állandó jelleggel végzett iparűzési tevékenység esetén az adó alapja a nettó árbevétel,
csökkentve az eladott áruk beszerzési értékével, a közvetített szolgáltatások értékével, az
anyagköltséggel, továbbá az alapkutatás, alkalmazott kutatás, kísérleti fejlesztés adóévben
elszámolt közvetlen költségével. Mentes az adóalapnak az a része, amely a külföldön létesített
telephelyen végzett tevékenységből származik.
(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 a Htv. Mellékletében meghatározottak szerint megosztania.
5. §
(1) A 4. § (1) bekezdésétől eltérően
a) a személyi jövedelemadóról szóló törvény szerint az adóévben átalány szerinti jövedelemmegállapítást alkalmazó magánszemély (egyéni vállalkozó, mezőgazdasági kistermelő)
vállalkozó,
b) az a) pont alá nem tartozó más vállalkozó, feltéve, hogy nettó árbevétele az adóévet

megelőző adóévben – az adóévet megelőző 12 hónapnál rövidebb adóév esetén napi
arányosítással számítva időarányosan – nem haladta meg a 8 millió forintot, illetve a
tevékenységét adóévben kezdő vállalkozó esetén az adóévben – időarányosan – a 8 millió
forintot várhatóan nem haladja meg, az adó alapját a (2), illetőleg a (3) bekezdésben foglaltak
szerint – figyelemmel a (4) és (5) bekezdésre – is megállapíthatja.
(2) Az (1) bekezdés a) pontja szerinti vállalkozó esetében az adó alapja a személyi
jövedelemadóról szóló törvény szerinti átalányban megállapított jövedelem 20%-kal növelt
összege, azzal, hogy az adó alapja nem lehet több, mint a személyi jövedelemadóról szóló
törvény szerinti - e tevékenységből származó - bevételének 80 százaléka.
(3)Az /1/ bekezdés b) pontja szerinti vállalkozó esetében az adó alapja a nettó árbevételének
80 %-a.
(4) Ha az adóévben a személyi jövedelemadóról szóló törvény szerinti átalányadózásra való
jogosultság nem munkaviszony létesítése miatt szűnik meg, vagy az (1) bekezdés b)
pontjában említett vállalkozó az adóévben - időarányosan - 8 millió forintot meghaladó nettó
árbevételt ért el, akkor az adó alapját - az adóév egészére - a 4. § (1) bekezdése szerint kell
megállapítani. Ha az (1) bekezdés a) pontjában említett magánszemély vállalkozó a személyi
jövedelemadóról szóló törvény szerinti átalányadózásra való jogosultságát munkaviszony
létesítése miatt úgy veszíti el, hogy az adóévben elért árbevétele a 8 millió forintot nem
haladja meg, az iparűzési adójának alapját ebben az adóévben a (3) bekezdés alkalmazásával
is megállapíthatja.
(5) Az adó alapjának (2) vagy (3) bekezdés szerinti megállapítása adóévre választható, az
erről szóló bejelentést legkésőbb az adóévről szóló bevallás benyújtására előírt határidőig kell
megtenni az adóhatóságnál.
6. §
(1) Az egyszerűsített vállalkozói adó hatálya alá tartozó vállalkozó az adó alapját - a 4. § (1)
bekezdésében, vagy az 5. §-ban foglalt előírásoktól eltérően - az egyszerűsített vállalkozói
adó alapjának 50%-ában is megállapíthatja.
(2) Az adó alapjának az (1) bekezdés szerinti megállapítása adóévre választható, az erről szóló
bejelentést a 5. § (5) bekezdése szerint kell megtenni.
(3) Ha a vállalkozó az egyszerűsített vállalkozói adóról szóló törvény hatálya alól kikerül,
akkor az adó alapját az egyszerűsített vállalkozói adóról szóló törvény szerinti adóévére az (1)
bekezdés szerint, a naptári év hátralévő részére a 4. § (1) bekezdése vagy az 5. § előírásai
szerint kell megállapítani, utóbbi esetén feltéve, hogy az 5. §-ban foglalt feltételek egyébként
fennállnak.
(4) Ha a vállalkozó az egyszerűsített vállalkozói adóról szóló törvény hatálya alól kikerül,
akkor
a) köteles az egyszerűsített vállalkozói adókötelezettségéről szóló bevallás-benyújtással
egyidejűleg az egyszerűsített vállalkozói adóalanyiság megszűnését követő naptól az azt
követő adóév első félévének utolsó napjáig terjedő időszakra (e pont alkalmazásában:
előlegfizetési időszak) a bevallásban szereplő, a bevallással lefedett időszak naptári napjai
alapján 12 hónapra számított összegű adóelőleget az előlegfizetési időszakra eső egyes
előlegfizetési időpontokra, egyenlő arányban bevallani. Nem kell adóelőleget bevallani arra
az előlegfizetési időpontra, amelyre a vállalkozó már vallott be adóelőleget;
b) az egyszerűsített vállalkozói adóról szóló törvény szerinti adóévéről szóló bevallást az
egyszerűsített vállalkozói adóról szóló törvényben meghatározott időpontig köteles
benyújtani, s ezzel egyidejűleg az adóévre már megfizetett előleg és a tényleges fizetendő adó
összegének különbözetét megfizeti, illetve igényelheti vissza.

6. §
Az adó mértéke
Az adó évi mértéke az állandó jelleggel végzett iparűzési tevékenység esetén az adóalap 2 %a.
7. §
Az adóelőleg megállapítása és az adó megfizetése
(1) Az adóelőleg megállapítására a mindenkor hatályos Htv. 41. §. rendelkezéseit kell
alkalmazni.
(2) A magánszemély terhére az adóhatóság által megállapított adó évi két részletben fizethető
meg.
(3) Az adóelőleg és az adó megfizetésének esedékességét az adózás rendjéről szóló 2003. évi
XCII. törvény állapítja meg.
8. §
Záró rendelkezések
E rendeletben nem szabályozott helyi adót érintő adózási kérdéseket, adómentességet a helyi
adókról szóló többször módosított 1990. évi C. törvény, az eljárási kérdéseket az adózás
rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény szabályozza.
9. §
Átmeneti és hatályba léptető rendelkezések
(1) E rendelet kihirdetése napján lép hatályba, rendelkezéseit 2010. január 1-jétől kell
alkalmazni.
(2) Ezzel egyidejűleg 2010. január 1-jével hatályát vesztik a helyi iparűzési adóról szóló
22/2004.XI.26.),2/2003.(II.14.),18/2002.(XII.12.),11/1999.(XII.03.),14/1998.(XII.15),6/1998.
(IV.28.),15/1997 (XI.28.),19/1996.(XI.29.),22/1995.(XII.4)számú rendeletekkel módosított
9/1993./XII.07./ számú rendelete.
Sajókaza, 2009. december 15.
Stefán László
polgármester
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jegyző

