Gyöngyösoroszi Önkormányzat Képviselő-testületének
22/2004. (XI.30.) rendelete
A vállalkozók kommunális adójáról.
A Gyöngyösoroszi Önkormányzat a helyi adókról szóló 1990. évi C. törvény (a továbbiakban: Ht.)
1.§-ának (1) bekezdésében és 6.§-ában foglalt felhatalmazás alapján a következő rendeletet alkotja
(a dőlt betűs szöveg a Ht. szövege):
Adókötelezettség
1. §
(1) Kommunális adókötelezettség terheli a vállalkozót.
(2) Az adókötelezettséget nem befolyásolja az, hogy az adóalany székhelye vagy csupán telephelye
(részlege) található az önkormányzat illetékességi területén (Ht.27.§.).

Adómentesség
2. §
Mentességet élvez a vállalkozók kommunális adója alól 2007. december 31-ig, az az őstermelő,
akinek a Ht. 39.§. (1) bekezdés illetőleg a 39/A §. vagy 39/B §. alapján számított (vállalkozási
szintű) adóalapja nem haladja meg a 2,5 millió Ft-ot.

Az adó alapja és mértéke
3. §
(1) Az adó alapja az adóalany és az általa az önkormányzat illetékességi területén foglalkoztatottak
korrigált átlagos statisztikai állományi létszáma (Ht. 28.§).
(2) Az adó évi mértéke: az (1) bekezdés alapján számított létszámra vetítve: 2.000 Ft/fő.

Az adóelőleg megállapítása és az adó megfizetése
4. §
(1) A vállalkozó –a (4) bekezdésében foglalt kivétellel – a vállalkozó kommunális adójára és a
helyi iparűzési adóra adóelőleget köteles fizetni.

(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 az 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) Az adóhatóság a fizetendő adóelőleg mértékét az éves adóbevallás, illetve a várható adó
bejelentése alapján fizetési meghagyásban közli.
(5) Ha a vállalkozó kommunális adókötelezettsége nem áll fenn az egész évben, az adó
(adóelőleg) megállapításához az egy főre meghatározott évi adómérték egy hónapra eső
hányadát szorozni kell a korrigált átlagos statisztikai állományi létszámmal és az
adókötelezettség hónapjainak számával. Ennek során minden megkezdett hónap egész
hónapnak számít.
(6) Az adóévben az adóévre vonatkozó fizetési meghagyás jogerőre emelkedéséig a (2) bekezdés
a) és b) pontjában említett vállalkozó az adóelőlegét az előző fizetési meghagyás alapján
fizeti (Ht. 41. §).
Értelmező rendelkezések
5. §
(1) Önkormányzat illetékességi területe: az önkormányzat közigazgatási határa által behatárolt –elés külterületet magában foglaló – térség, amelyre az önkormányzati hatáskör kiterjed
(Ht.52 § 1. pont).

(2) Korrigált általános statisztikai állományi létszám: a Központi Statisztikai Hivatal Útmutató az
intézményi munkaügyi statisztika kérdőíve kitöltéséhez című kiadvány 1999. január 1. napján
érvényes szabályai szerint éves szinten számított statisztikai állományi létszám, ideértve a
saját nevében és saját kockázatára rendszeresen, haszonszerzés céljából vállalkozási
tevékenységet folytató magánszemélyt, továbbá azt a tulajdonost, aki vállalkozásában
személyes közreműködésre kötelezett, vagy azt mellékszolgáltatásként végzi, valamint a
segítő családtagot (Ht. 52. § 19. pont).

(3) Vállalkozó: a gazdasági tevékenységet saját nevében és kockázatára haszonszerzés céljából,
üzletszerűen végző
a.) a személyi jövedelemadóról szóló törvényben meghatározott egyéni vállalkozó,
b.) a személyi jövedelemadóról szóló törvényben meghatározott mezőgazdasági őstermelő,
feltéve, hogy őstermelői tevékenységéből származó bevétele az adóévben a 600.000
forintot meghaladja,
c.) a jogi személy, ideértve azt is, ha az felszámolás vagy végelszámolás alatt áll,
d.) egyéb szervezet, ideértve azt is, ha az felszámolás vagy végelszámolás alatt áll (Ht. 52. §
26. pont).
Hatálybalépés
6. §

E rendelet 2005. január 1-jén lép hatályba.
E rendelet kihirdetéséről Gyöngyösoroszi Község Jegyzője gondoskodik.
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A rendelet kihirdetve: 2004. november 30.
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