Kisar Község Önkormányzata Képviselő-testületének
(módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt)
12/2004. (XII. 16.) Önkormányzati rendelete
- a helyi iparűzési adóról A képviselő-testület a helyi önkormányzatról szóló 1990. évi LXV. tv.16.§. (1) bekezdésében
biztosított jogkörében eljárva, a helyi adókról szóló többszörös módosított 1990. évi. C.
törvény (a továbbiakban: Htv.) 1. §. (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján a helyi
iparűzési adóról az alábbi rendeletet alkotja:
1. §.
Az adókötelezettség, az adó alanya
(1) Az adóköteles az önkormányzat illetékességi területén állandó, vagy ideiglenes jelleggel
végzett vállalkozói tevékenység ( a továbbiakban: iparűzési tevékenység).
(2) Az adó alanya a vállalkozó.
2 §.
Adóköteles iparűzési tevékenysége: a vállalkozó e minőségben végzett nyereség-, illetőleg
jövedelemszerzésre irányuló tevékenysége.
Értelmező rendelkezések
- állami támogatás: az európai uniós versenyjogi értelemben vett állami támogatásokkal
kapcsolatos eljárásról és a regionális támogatási térképről szóló 37/2011. (III.22.) Korm.
rendelet 2. § 1. pontja szerinti támogatás,
- egy és ugyanazon vállalkozás: az 1407/2013/EU bizottsági rendelet 2. cikk (2) bekezdése
szerinti vállalkozás”*
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3.§.
Állandó és ideiglenes jelleggel végzett iparűzési tevékenység
(1) A vállalkozó állandó jellegű iparűzési tevékenységet végez az önkormányzat illetékességi
területén, ha ott székhellyel rendelkezik, függetlenül attól, hogy tevékenységét részben
vagy egészben székhelyén (telephelyén) kívül folytatja.

(2) Ideiglenes jellegű az iparűzési tevékenység, ha az önkormányzat illetékességi területen az
ott székhellyel, telephellyel nem rendelkező vállalkozó.
a) piaci és vásározó kiskereskedelmet folytat,
b) építőipari tevékenységet folytat, illetőleg természeti erőforrást tár fel vagy kutat, feltéve,
hogy folyamatos, vagy megszakításokkal végzett tevékenység időtartama adóéven belül a
30 napot meghaladja, de nem éri el a 181 napot. Ha a tevékenység folytatásának
időtartama a 180 napot meghaladja, akkor a tevékenység végzésének a helye telephelynek
minősül.
c) bármely -az a.) és b.) pontban nem sorolható - tevékenysége, ha annak folytatásából
közvetlenül bevételre tesz szert, feltéve ha egyetlen önkormányzat illetékességi területén
sem rendelkezik székhellyel, telephellyel.
4.§.
Az adó alapja
(1) Állandó jelleggel végzett iparűzési tevékenység esetén az adó alapja az értékesített
termék, illetőleg a végzett szolgáltatás nettó árbevétele, csökkentve az eladott áruk
beszerzési értékével és a közvetített szolgáltatások értékével, valamint az anyagköltséggel.
(2) A Htv. 39/A. §. /1/-/2/ bekezdésében meghatározott vállalkozó az adóalapját az (1)
bekezdéstől eltérően, a Htv. 39/A. §-ban foglaltak szerint is megállapíthatja.
(3) Az egyszerűsített vállalkozói adó hatálya alá tartozó vállalkozó az adó alapját - a 39. §. (1)
bekezdésében, vagy a 39/A. §-ban foglalt előírásoktól eltérően - a Htv. 39/B. §-ban
foglaltak szerint is megállapíthatja.
(4) 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. mellékletben meghatározottak szerint megosztania.
(5) Ideiglenes jelleggel végzett iparűzési tevékenység esetében az adót a tevékenység
végzésének naptári napjai alapján kell megállapítani. Minden megkezdett nap 1 napnak
számít.
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5. §.
Az iparűzési adó mértéke
(1) Állandó jelleggel végzett iparűzési tevékenység esetén az adó mértéke az adóalap 2 %-a.
(2) Az ideiglenes jelleggel végzett iparűzési tevékenység esetén az adó mértéke:
a.) a Htv. 37. §. (2) bekezdésének a.) pontja szerinti tevékenység-végzés után naptári
naponként 1.000.-Ft.
b.) A Htv. 37. (2) bekezdésének b.) és c.) pontja szerinti tevékenység-végzés után naptári
naponként 5.000.-Ft.
6. §.
Mentességek
(1 Mentesül a helyi iparűzési adó megfizetése alól az a vállalkozó, akinek/amelynek a
Htv. 39. § (1) bekezdés, illetőleg a 39/A. § vagy 39/B. § alapján számított
(vállalkozási szintű) adóalapja nem haladja meg a 2.500.000.-Ft-ot.
(2 Mentesül a helyi iparűzési adó megfizetése alól a Htv. 39/C (4) bekezdése alapján a
háziorvos, védőnő vállalkozó, ha annak vállalkozási szintű iparűzési adóalapja az
adóévben a 20 millió forintot nem haladja meg
3) Foglalkoztatás növeléséhez kapcsolódó adóalap-mentesség illetheti meg a vállalkozót,
a Htv. 39/D. §-ban foglaltak szerint.”†
6/A §
Adómentességre vonatkozó speciális szabályok
(1) A 6. § (1)-(2) bekezdésben meghatározott adómentesség formájában nyújtott
támogatás csekély összegű támogatásnak minősül, amelyet kizárólag az Európai Unió
működéséről szóló szerződés 107. és 108. cikkének a csekély összegű támogatásokra
való alkalmazásáról szóló, 2013. december 18-i 1407/2013/EU bizottsági rendelet (
HL L 352, 2013. 12.24. 1.o) ( a továbbiakban 1407/2013/EU bizottsági rendelet)
szabályai alapján lehet nyújtani.
(2) A kedvezményezett az adómentesség következtében megszerzett előnyt – az
1407/2013/EU bizottsági rendelet 1. cikke (2) bekezdésének kivételével – nem
használhatja az 1407/2013/EU bizottsági rendelet 1. cikkének (1) bekezdésében
meghatározott kivételek szerinti célokra,továbbá – az 1407/2013/EU bizottsági
rendelet 3. cikk (2) bekezdésének megfelelően – közúti kereskedelmi árufuvarozás
ellenszolgáltatás fejében történő végzése céljából teherszállító jármű vásárlására.
†
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(3) A kedvezményezettek az 1407/2013/EU bizottsági rendelet 5. cikkének (1) bekezdése
figyelembevételével – az ott meghatározott feltételek teljesítésének megállapítására
alkalmas módon – nyilatkoznia kell a részére a támogatás odaítélésének évében és az
azt megelőző két pénzügyi évben nyújtott csekély összegű támogatások
támogatástartalmáról. A nyilatkozat jelen rendelet 1 számú mellékletét képezi.
(4) A kedvezményezett és az 1407/2013/EU bizottsági rendelet 2. cikk (2) bekezdése
szerinti, egy és ugyanazon vállalkozás részére a folyó pénzügyi évben, valamint az azt
megelőző két pénzügyi év során az 1407/2013/EU bizottsági rendelet alapján odaítélt
csekély összegű támogatások bruttó támogatástartalma tagállamonként nem haladhatja
meg a 200.000 eurónak, közúti kereskedelmi árufuvarozást ellenszolgáltatás fejében
végző vállalkozások esetében a 1000.000 eurónak megfelelő forintösszeget,
figyelembe véve az 1407/2013/EU bizottsági rendelet 3. cikkének (8) és (9)
bekezdését is. Az átváltásnál az európai uniós versenyjogi értelemben vett állami
támogatásokkal kapcsolatos eljárásról és a regionális támogatási térképről szóló
37/2011. (III.22.) Korm. rendelet 35. §-a alapján kell eljárni.
(5) Az 1407/2013/EU bizottsági rendelet alapján nyújtott csekély összegű támogatás az
Európai Unió működéséről szóló szerződés 107. és 108. cikkének az általános
gazdasági érdekű szolgáltatást nyújtó vállalkozások számára nyújtott csekély összegű
támogatásokra való alkalmazásáról szóló, 2012. április 25-i 360/2012/EU bizottsági
rendeletnek ( HL L 114., 2012.4.26., 8. o.) megfelelően nyújtott csekély összegű
támogatással a 360/2012/EU bizottsági rendeletben meghatározott felső határig
halmozható. Az 1407/2013/EU bizottsági rendelet szerinti csekély összegű támogatás
más csekély összegű támogatásokról szóló rendeleteknek megfelelően nyújtott csekély
összegű támogatással az 1407/2013/EU bizottsági rendelet 3. cikkének (2)
bekezdésében meghatározott felső határig halmozható.
(6) A csekély összegű támogatás nem halmozható azonos támogatható költségek
vonatkozásában vagy azonos kockázatfinanszírozási célú intézkedés vonatkozásában
nyújtott állami támogatással, ha a támogatások halmozása túllépi bármely
csoportmentességi rendeletben vagy a Bizottság által elfogadott határozatban az egyes
esetek meghatározott körülményeire vonatkozóan rögzített maximális intenzitást vagy
összeget.
(7) A támogatást nyújtó (önkormányzat) írásban tájékoztatja a kedvezményezettet a
támogatás bruttó támogatási egyenértékben kifejezett összegéről és arról, hogy az
csekély összegűnek minősül. Az igazolás jelen rendelet 2. számú mellékletét képezi.
(8) A kedvezményezettnek a támogatáshoz kapcsolódó iratokat az odaítélést követő 10
évig meg kell őriznie, és a támogatást nyújtó ilyen irányú felhívás esetén a támogatott
köteles azokat bemutatni. A csekély összegű támogatási jogcímen nyújtott
támogatásokról az Európai Bizottság kérésére 20 munkanapon belül információt kell
szolgáltatni.‡

‡
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7.§.
Záró rendelkezések.
(1) Az e rendeletben nem szabályozott kérdésekben a helyi adókról szóló többszörös
módosított 1990. évi. C. törvény és az adózás rendjéről szóló, többször módosított
1990. évi XCI. törvény rendelkezései az irányadóak.
(2) Ez a rendelet kihirdetés napján lép hatályba, de rendelkezéseit 2005. január 1-től kell
alkalmazni.
(3) A rendelet kihirdetéséről – a Szervezeti és Működési Szabályzatban foglaltaknak
megfelelően – a körjegyző gondoskodik.

Dr. Jámbrikné Pintér Andrea sk.
polgármester

Kisar, 2016. április 25.
A kivonat hiteléül: Dr. Ugron László jegyző

Péter Csaba sk.
körjegyző

