Magyarcsanád Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 8/1996.(V.21.) Ö.R.
számú rendelete a helyi iparűzési adóról
(Egységes szerkezetben a 12/2002.(XII.17.) Ö.R., 23/2003(XII.16.)Ö.R. és a
12/2008(XI.25.)Ö.R. rendeletekkel)
A helyi adókról szóló többször módosított 1990.évi C.törvény 1.§./1/ bekezdésében foglalt
felhatalmazás alapján Magyarcsanád Község Önkormányzata Képviselőtestülete illetékességi
területén helyi iparűzési adót vezet be, melynek szabályairól az alábbi önkormányzati rendelet
alkotja:
1.§
Az adókötelezettség
(1) Adóköteles az önkormányzat illetékességi területén állandó vagy ideiglenes jelleggel
végzett vállalkozási tevékenység / továbbiakban : iparűzési tevékenység/
(2) Az adó alanya a vállalkozó
(3) Adóköteles iparűzési tevékenység: vállalkozó e minőségben végzett nyereség-, illetőleg
jövedelemszerzésre irányuló tevékenysége.
2. §
Az adó alanya
(1) Adóalany a külföldi magánszemély és szervezet is, feltéve, hogy adómentességét
nemzetközi szerződés vagy viszonosság nem biztosítja. A viszonosság kérdésében a
pénzügyminiszter állásfoglalása az irányadó.
(2) E jogszabály alkalmazása során vállalkozónak kell tekinteni a gazdasági tevékenységet
saját nevébe és kockázatára, haszonszerzés céljából üzletszerűen végző
a) vállalkozói igazolvánnyal rendelkező magánszemélyt,
b) az egyéni vállalkozásról szóló törvény hatályba lépését megelőző jogszabályok alapján
kisiparosnak , magánkereskedőnek minősülő magánszemélyt, valamint a jogi személy
részlegét szerződéses rendszerben üzemeltető magánszemélyt
c) a személyi jövedelemadó törvény szerinti mezőgazdasági őstermelőt, amennyiben
őstermelői tevékenységből származó adóévi árbevétele a 600.000 forintot
meghaladja.*
d) Az egyes tevékenységek gyakorlásáról szóló jogszabályok alapján vállalkozói
igazolványhoz nem kötött tevékenységet folytató magánszemélyt,
e) Jogi személyt,
f) Egyéb szervezetet.

*Módosította a 12/2002(XII.17.)Ö.R. rendelet. Hatályos: 2003. január 1.
Módosította a 23/2003(XII.16.)Ö.R. rendelet. Hatályos: 2004. január 1.

3.§
Adómentesség
(1) Adómentes az adóalanyok közül a társadalmi szervezet, az egyház, az alapítvány, a
közszolgáltató szervezet, a köztestület, a közhasznú társaság, az önkéntes kölcsönös biztosító
pénztár , a magánnyugdíj pénztár és a költségvetési szerv abban az évben , amelyet megelőző
naptári évben folytatott vállalkozási tevékenységből származó jövedelme (nyeresége) után
társasági adófizetési kötelezettsége, illetve-költségvetési szerv esetében eredménye után a
központi költségvetésbe befizetési kötelezettsége nem keletkezett. E feltétel meglétéről az
adóalany írásban köteles nyilatkozni az adóhatóságnak.
4.§
Hat. Kívül*
5.§
Az adókötelezettség keletkezése és megszűnése
(1) az adókötelezettség az iparűzési tevékenység megkezdésének napjával keletkezik, és a
tevékenység megszűnése napjával szűnik meg.
(2) Az önkormányzat illetékességi területén ideiglenes (alkalmi) jelleggel végzett
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, illetve végzett szolgáltatás nettó árbevétele, csökkentve az eladott árúk beszerzési
értékével és az alvállalkozói teljesítés értékével, valamint:
a. 1998. évben az anyagköltség 33 %-ával
b. 1999. évben az anyagköltség 66%-ával
c. 2000. évtől az anyagköltséggel.
(2) Ha a vállalkozó több önkormányzat illetékességi területén végez állandó jellegű iparűzési
tevékenységet, akkor az adó alapját – tevékenység sajátosságaira leginkább jellemzően-a
vállalkozónak kell a mellékletben meghatározottak szerint megosztania.
(3) Ideiglenes jelleggel iparűzési tevékenység esetében az adót a tevékenység végzésének
naptári napjai alapján kell megállapítani. Minden megkezdett nap egy napnak számít.

* Hatályon kívül helyezte a 12/2008(XI.25.)Ö.R. rendelet. Hatályos: 2013. január 1.

7.§
Az adó mértéke
(1) állandó jelleggel végzett iparűzési tevékenység esetén az adó évi mértéke az adóalap 1,8
%-a.**
(2)***
a. Piaci és vásározó kiskereskedelmi tevékenység után naptári naponként 600 Ft.
b. Építőipari, illetőleg természeti erőforrás feltárására vagy kutatására irányuló
tevékenység végzése esetén az adó mértéke naptári naponként 3.000 Ft.
c. Bármely más az a. és b. pontba nem sorolható tevékenység esetén naptári naponként
2.000 Ft.
8.§
Az adó előleg megállapítása és az adó megfizetése
(1) A vállalkozó iparűzési adóra adóelőleget köteles fizetni.
(2) Az adóelőleg összege:

(3)
(4)

(5)
(6)

(7)
(8)

a. az adóévet megelőző teljes évben változatlan szervezeti formában működő
vállalkozónál – ideértve az idényjellegű tevékenységet is- megelőző év adójának
megfelelő összeg.
b. Az adóévet megelőző év egy részében működő vállalkozónál a megelőző év adójának
a működési naptári napjai alapján egész évre számított összege
c. Tevékenységét az adóév közben vezeti be , az adóévre bejelentett várható adó összege
Ha jogszabályi változás miatt az adó alapja, vagy mértéke az adóévre módosul, az előleg
összegét ennek figyelembe vételével kell megállapítani.
A vállalkozónak az adóköteles tevékenysége megkezdésétől számított , illetőleg az
önkormányzat adót bevezető rendeletének hatályba lépését követő 15 napon belül adóévre
várható adójáról bejelentést kell tenni az adóhatósághoz
Az önkormányzat jegyzője a fizetendő adóelőleg mértékét az éves adóbevallás, illetve a
várható adójáról bejelentése alapján fizetési meghagyásban közli
Az adóévben az adóévre vonatkozó fizetési meghagyás jogerőre emelkedéséig a (2)
bekezdés a. b.pontjában említett vállalkozó az adóelőlegét az előző fizetési meghagyás
alapján fizeti.
Nem terheli adóelőleg-fizetési kötelezettség azt a vállalkozót, aki az iparűzési gazdasági
tevékenységét az önkormányzat illetékességi területén az év második felében kezdi meg.
Az adóelőleg megfizetésének határideje:
I.
félév: március 15.
II.
Félév szeptember 15.

**Módosította a 12/2002(XII.17.)Ö.R. rendelet. Hatályos: 2003. január 1.
Módosította a 23/2003(XII.16.)Ö.R. rendelet. Hatályos: 2004. január 1.
***Módosította a 12/2002(XII.17.)Ö.R. rendelet. Hatályos: 2003. január 1.
Módosította a 23/2003(XII.16.)Ö.R. rendelet. Hatályos: 2004. január 1.

(9)
(10)
(11)

Az ideiglenes (alkalmi) jelleggel végzett tevékenység utáni iparűzési adót legkésőbb a
tevékenység befejezésének napjáig kell megfizetni.
A vállalkozó a megfizetett adóelőleg és az éves tényleges adó különbözetét az éves
adóbevallás benyújtásával egyidejűleg fizeti meg, illetve igényelheti vissza.
Az adózó az adóelőleg és az éves tényleges kötelezettség különbözetét 100 Ft-ra
kerekítve fizeti meg, illetve igényelheti vissza.
9.§
Eljárási rendelkezések

(1) Az iparűzési adót a vállalkozó önadózással köteles megállapítani, bevallani és megfizetni.
(2) A vállalkozó az iparűzési adóról az adóévet követő év május 31-ig köteles bevallást adni.
Az adó megfizetése az adóbevallást nem pótolja. Az erre kötelezett adózónak akkor is kell
bevallást tennie, ha az adót megfizette, vagy később fizeti meg.
(3) A helyi adók ügyében első fokon a települési önkormányzat jegyzője jár el, döntése ellen
a Csongrád Megyei Közigazgatási Hivatalhoz lehet fellebbezni.
10.§
Értelmező rendelkezések
(1) E rendelet alkalmazásában:
a. önkormányzat illetékességi területe: az önkormányzat közigazgatási határa által
behatárolt bel-és külterületet magába foglaló térség, amelyre az önkormányzati
hatáskör kiterjed,
b. ideiglenes(alkalmi) tevékenység: az önkormányzat illetékességi területén a
vállalkozó által a székhelyén, illetve állandóra létesített telephelyén kívül, nem
rendszeresen, az alkalomtól függően, eseti jelleggel végzett tevékenység, ide nem
értve az idényjellegű tevékenységet, a fogyasztási szolgáltatást és a fuvarozást.
c. Idényjellegű tevékenység: a vállalkozási tevékenység, melyet a vállalkozó állandó
székhellyel, telephellyel az év meghatározott szakához kötötten végez.
d. Közszolgáltató szervezet: a Magyar Posta Rt., a Magyar Televízió, a Magyar Rádió,
továbbá a helyi és a helyközi menetrend szerinti tömegközlekedést lebonyolító
szervezetek közül a villamos és gázenergia, távfűtés, melegvíz, ivóvíz,
csatornaszolgáltatást nyújtók, ide értve a vízi közmű társulatot is. Alapellátásként az a
szervezet végez közüzemi ellátást, amelynek nettó árbevétele legalább 75%-ban ebből
a tevékenységből származik.
e. Közhasznú társaság: közhasznú –a társadalom közös szükségleteinek kielégítését
nyereség és vagyonszerzési cél nélkül szolgáló-tevékenységet rendszeresen végző jogi
személy. A közhasznú társaság üzletszerű gazdasági tevékenységet a közhasznú
tevékenység elősegítése érdekében folytathat, a társaság tevékenységéből származó
nyereség nem osztható fel a tagok között.
f. Egyesület: olyan önkéntesen létrehozott önkormányzattal rendelkező szervezet, amely
az alapszabályában meghatározott célra alakul, nyilvántartott tagsággal rendelkezik, és
céljának elérésére szervezi tagjai tevékenységét. Az egyesület jogi személy.
g. Köztestület: önkormányzattal és nyilvántartott tagsággal rendelkező szervezet,
amelynek létrehozását törvény rendeli el. A köztestület a tagsághoz, illetőleg a tagsága
által végzett tevékenységéhet kapcsolódó közfeladatot lát el.

11. §
Záró rendelkezések
(1) Ez a rendelet 1996. július 1-én lép hatályba
(2) Az e rendeletben nem szabályozott kérdésekben a többszörösen módosított 1990. évi C.
törvény, az adózás rendjéről szóló többszörösen módosított 1990. évi XCI: törvény, és az
1991. évi XX. Törvény vonatkozó rendelkezései az irányadók.
Farkas Jánosné sk.
polgármester

Dr. Bagi Mária sk.
jegyző

Egységes szerkezetbe foglalva: 2013. szeptember 27.
Magyarcsanád, 2013. szeptember 27.
Benákné Bárdi Ilona
jegyző

Melléklet a 8/1996.(V.21.) Ö.R. számú rendelet 6.§ (2) bekezdéséhez

A 6.§(2) bekezdése szerint csökkentett nettó árbevétel megosztása:
a. a megosztás elvét, pontos menetét, az adóelőleg és az adó összegét a vállalkozónak –
az adóhatóság által ellenőrizhető módon- fizetési kötelezettség keletkezésekor írásban
rögzíteni kell.
b. A vállalkozási tevékenység végzésének helyei között megosztott nettó árbevételnek
(pl: termelés, forgalom, bér vagy létszám alapján) a tevékenység végzésével
arányosnak kell lennie.
c. A vállalkozási tevékenység végzésének helyeire osztott nettó árbevételek összegének
meg kell egyeznie a vállalkozó teljes nettó árbevételének összegével.
d. Az adóelőleg számításánál ugyanazt a megosztási elvet kell alkalmazni, mint az adó
számításánál.
e. Ugyanazon adóév folyamán csak egyféle megosztási módot lehet alkalmazni,
f. A megosztásnál figyelmen kívül kell hagyni a területileg elkülönült segédüzemek,
szolgáltató és energiatermelő, javító, karbantartó üzemeket, saját erőműveket, gázt,
gőzt, sűrített levegőt, vizet, szolgáltató üzemeket, raktárakat, ha tevékenységük
kizárólag saját termelést szolgál. Ha azonban külső szolgáltatást is végeznek árbevétel
ellenében , akkor az ezzel elért árbevétel a megosztásnál figyelembe kell venni.

