Gyöngyösoroszi Önkormányzat Képviselő Testülete
5/1993. (XII.10.) rendelete
a helyi iparűzési adóról
Egységes szerkezetben
Gyöngyösoroszi Önkormányzata a helyi adóról szóló 1990. évi C. törvény 1. § (1) bekezdésében
biztosított jogkörében eljárva a helyi iparűzési adóról (továbbiakban adóról) az alábbi rendeletet
alkotja:
1.

§

A rendelet hatálya Gyöngyösoroszi község közigazgatási területére terjed ki.
2.

§

(1) Adóköteles az Önkormányzat illetékességi területén végzett gazdasági, vállalkozói tevékenység
(továbbiakban iparűzési tevékenység) függetlenül attól, hogy az adózó székhelye, telephelye
mely településen van.
Az adókötelezettség fennállását nem érinti, hogy a tevékenységet rendszeresen vagy alkalmi
jelleggel végzik.
(2) E rendelet alkalmazásában adóalany:
a) a magánszemély, ha belföldön saját nevében és kockázatára, haszonszerzés céljából
üzletszerű gazdasági tevékenységet végez és vállalkozói igazolvánnyal rendelkezik,
valamint akinek tevékenységét az egyéni vállalkozásról szóló 1990. évi V. törvény
Vállalkozó tevékenységnek minősíti. (továbbiakban vállalkozó).
b) jogi személy, jogi személyiség nélküli gazdasági társaság.
c) magánszemély jogi személyiséggel nem rendelkező személyi egyesülése, ha üzletszerű
gazdasági tevékenységet végez.
d) külföldi magánszemély és szervezet is feltéve, hogy adómentességét nemzetközi szerződés,
vagy viszonosság nem biztosítja. A viszonosság kérdésében a pénzügyminiszter
állásfoglalása az irányadó.
3.

§.

Adókötelezettség keletkezése, megszűnése.
Az adókötelezettség az iparűzési tevékenység megkezdésének napjával keletkezik és a tevékenység
megszűnésének napjával szűnik meg.
4.

§.

Az adó alapja
Az adó alapja (a korrigált nettó árbevétel) az értékesített termék, illetőleg a végzett szolgáltatás évi
nettó árbevétele csökkentve az eladott áruk beszerzési értékével és az alvállalkozói teljesítések
értékével.

5.

§.

Az adó mértéke
Az adó mértéke az adóalap (az értékesített termék, illetőleg a végzett szolgáltatás nettó árbevétele,
csökkentve az eladott áruk beszerzési értékével és az alvállalkozói teljesítések értékével, valamint
2000. évtől az anyagköltség 100 %-ával) 1,8 százaléka.[1]
5/A. §.
Mentes az iparűzési adó megfizetése alól a mezőgazdasági termelésből származó jövedelem 2007.
december 31-ig. (lásd 21/2002. (XII.13.) Ör.) [2]

6.

§

Az adóelőleg megállapítása és az adó megfizetése
(l) Az adózó az adókötelezettség keletkezését, változását megszűnését 15 napon belül köteles
bejelenteni a Polgármesteri Hivatalnak.
(2) Az adózó a hivatal megkeresésének köteles a közölt határidőn belül az adó alapjának és
mértékének megállapításához szükséges adatokat közölni.
(3) Az adózó az adóévet követő május 31-ig /a tevékenység év közbeni megszűnése esetén a
megszűnést követő 30 napon belül/ köteles adóbevallást adni.
7.

§

Az adózó köteles az adót megállapítani, bevallani és megfizetni (önadózás).
8.

§

(1) Az adózó az adót félévi egyenlő részletben az adóév március l6-ig és szeptember 15-ig fizetheti
meg késedelmi pótlék mentesen
(2) Az adóelőleg alapja az adóévet közvetlenül megelőző év adójának megfelelő összeg.
(3) Az adó bevezetésének évében vagy kezdő vállalkozónál az adóelőleg alapja az adóévre
bejelentett várható adó összege.
(4) A megállapított adóelőleg és az éves adókötelezettség különbözetét a tárgyévet követően az éves
bevallásban kell elszámolni.
(5) A különbözetet a bevallásra előírt időpontig kell megfizetni, illetőleg ettől az időponttól lehet
visszaigényelni.
Ugyanúgy számol el az adóalany akkor is, ha megszűnése miatt évközben köteles adóbevallást
adni.
(6) Az adót és az adóelőleget a kerekítés általános szabályainak megfelelően 100 forintra kerekítve
kell megfizetni.

9.

§.

A jegyző kérelemre indokolt esetben fizetési halasztást engedélyezhet, a bírságot és pótlékot
mérsékelheti, vagy elengedheti.
10. §.
A bevallás késedelmes benyújtása miatti birság megállapítására az adó nyilvántartására és minden
más e rendeletben nem szabályozott kérdésben az adózás rendjéről szóló törvényben foglaltak az
irányadók.
11. §.
(1) Ez a rendelet 1994. január 1-én lép hatályba.
(2) Kihirdetéséről a jegyző a helyben szokásos módon gondoskodik.

Szecskő Lászlóné

Tóth Tiborné

Jegyző

polgármester

A rendelet kihirdetve: 2003. december 10.

Szecskő Lászlóné
jegyző
A rendelet egységes szerkezetben kihirdetve: 2007. november 29.

Szecskő Lászlóné
jegyző

1 14/2007. (XI.29.) Hatályos 2008. január 1-től
[2]

21/2002. /XII.10./ ör. Hatályos 2003. január 01-től.

