Biharugra Önkormányzat Képviselő-testülete
4/2000. (II. 25.) sz. rendelete
az iparűzési adóról

Biharugra Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a helyi adókról szóló módosított
1990. évi C. tv. 1.§ (1)-ben kapott felhatalmazás alapján a következő rendeletet alkotja meg:

1. §
A rendelet célja
(1) A községben a helyi közszolgáltatás feltételeinek biztosítása, színvonalának javítása.

2. §
Az adókötelezettség, az adó alanya
(1) Adóköteles az önkormányzat illetékességi területén állandó vagy ideiglenes (alkalmi)
jelleggel végzett vállalkozói tevékenység (továbbiakban: iparűzési tevékenység).

(2) Az adóalanyok közül:
a./ a társadalmi szervezet,
b./ az egyház,
c./ az alapítvány,
d./ a közszolgáltató szervezet,
e./ a köztestület,
f./ a közhasznú társaság,
g./ a költségvetési szerv,
h./ az önkéntes kölcsönös biztosító pénztár,
i./ a magánnyugdíjpénztár
adómentes abban az évben, amelyet megelőző évben folytatott vállalkozói tevékenységéből
származó jövedelme (nyeresége) után társasági adófizetési kötelezettsége, illetve - költségvetési szerv esetében - eredménye után a központi költségvetésbe befizetési kötelezettsége
nem keletkezett.
E feltétel meglétéről az önkormányzati adóhatóságnál az adóalany írásban köteles nyilatkozatot tenni.

3. §
Az adókötelezettség keletkezése és megszűnése
(1) Az adókötelezettség az iparűzési tevékenység megkezdésének napjával keletkezik és a
tevékenység megszűntetésének napjával szűnik meg.
(2) Az ideiglenes (alkalmi) jelleggel végzett iparűzési tevékenység esetén a tevékenység
végzésének időtartama az irányadó az adókötelezettség időbeni terjedelmére.
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4. §
(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 az alvállalkozói teljesítmények értékével, valamint az anyagköltséggel.
(2) Ideiglenes jelleggel végzett iparűzési tevékenység esetében az adó alapja a tevékenység
naptári napjainak száma. Minden megkezdett nap egy naptári napnak számít.
(3) Több önkormányzat illetékességi területén tevékenységet folytató vállalkozónak az
adóalap megosztási módját a fizetési kötelezettség keletkezésekor be kell jelentenie az
adóhatósághoz, ha az elkülönítetten nem áll rendelkezésre.

5. §
Az adó mértéke
(1) Az adó mértéke az adóalap 2 %-a.
(2) Az ideiglenes jelleggel végzett iparűzési tevékenység esetén az átalányadó naptári naponként 300 Ft.

6. §
(1) A vállalkozó az iparűzési adóra adóelőleget köteles fizetni.
(2) Az adóelőleg összege:
a./ az adóévet megelőző naptári évben változatlan szervezeti formában működő vállalkozónál a megelőző év adójának megfelelő összeg.

b./ az adóévet megelőző év egy részében működő vállalkozónál a megelőző év adójának a
működés naptári napjai alapján egész évre számított összeg.
c./ tevékenységét év közben kezdő vállalkozónál, vagy ha jogszabályi változás miatt az
adó alapja, illetve mértéke az adóévre módosul, az adóelőleg az adóévre bejelentett
várható adó.
(3) A vállalkozónak az adóköteles tevékenység megkezdésétől számított 15 napom belül az
adóévre várható adójáról bejelentést kell tennie az önkormányzati adóhatósághoz.
(4) Az adóhatóság a fizetendő adóelőleg mértékét az éves adóbevallás, illetve a várható adó
bejelentése alapján fizetési meghagyásban közli.

7. §
Az adó bevallása és megfizetése

3

A helyi adók bevallására, az adóelőleg és adó megfizetésére az adózás rendjéről szóló
többször módosított 1990. évi XCI. tv. (továbbiakban: Art.) rendelkezéseit kell alkalmazni.

8. §
Az adó mérséklése és elengedése
(1) A helyi iparűzési adó mérséklésére vagy elengedésére irányuló kérelmeket az
önkormányzat Jegyzője bírálja el.
(2) Magánszemély adójának mérséklésére, elengedésére akkor kerülhet sor, ha annak megfizetése az adózó és a vele együtt élő közeli hozzátartozók megélhetését súlyosan
veszélyezteti.
Jogi személy vagy más szervezet adójának mérséklésére, elengedésére kivételes
méltányosságból akkor kerülhet sor, ha annak megfizetése a gazdálkodási tevékenységet
ellehetetlenítené.

9. §
Záró rendelkezések
(1) Ezen rendelet kihirdetése napján lép hatályba, előírásait 2000. július 1-től kell alkalmazni.

(2) A rendelet kihirdetéséről a helyben szokásos módon a Jegyző gondoskodik.

Biharugra, 2000. február 25.

Kiss Zoltán
polgármester

Bai Zsolt
jegyző
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A rendelet kifüggesztéssel kihirdetve: 2000. február 25.

Bai Zsolt
jegyző

