Pilisszentlászló Község Önkormányzati Képviselő-testületének
többször módosított
9/2000. (X.12.) számú önkormányzati rendelete a
helyi iparűzési adóról
Bevezető rendelkezés
A helyi adókról szóló, módosított 1990. évi C. törvény 1. §-ában foglalt
felhatalmazás és rendelkezései szerint Pilisszentlászló Község Önkormányzati
Képviselő-testülete az önkormányzat illetékességi területére – feladatai
ellátásához szükséges források kiegészítése érdekében – a helyi iparűzési adóról
a következő rendeletet alkotja:
I.

fejezet

Az adókötelezettség szabályai, az adó alanya
Az állandó jelleggel végzett iparűzési tevékenység
1. §
(1) Az adó alanya a vállalkozó.
(2) Adóköteles az önkormányzat illetékességi területén állandó jelleggel végzett
vállalkozói tevékenység (továbbiakban: iparűzési tevékenység).
2. §
(1) Adóköteles iparűzési tevékenység: a vállalkozó e minőségben végzett
nyereség-, illetőleg jövedelemszerzésre irányuló tevékenysége.
(2) A vállalkozó állandó jellegű tevékenységet végez az önkormányzat illetőségi
területén, ha ott székhellyel, telephellyel rendelkezik, függetlenül attól, hogy
tevékenységét részben vagy egészében székhelyén (telephelyén) kívül folytatja.
Az adókötelezettség keletkezése és megszűnése
3. §
(1) Az adókötelezettség az iparűzési tevékenység megkezdésének napjával
keletkezik és a tevékenység megszűnésének napjával szűnik meg.
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II.

fejezet

Adómentességek
4. §
(1) 2007. december 31. napjáig mentes a helyi iparűzési adó fizetése alól az a
vállalkozó, akinek éves nettó árbevétele a 500.000.- Ft-ot nem éri el.
(2) 2007. december 31. napjáig a fizetendő iparűzési adó összegét legfeljebb az
adott évben fizetendő adó mértékéig csökkenti az az összeg, melyet a vállalkozó
a tárgyévben út- vagy közműfejlesztési hozzájárulás jogcímen az Önkormányzat
költségvetési számlájára pilisszentlászlói telephelye (székhelye, fióktelepe) után
befizetett. A vállalkozó e kedvezményt az Önkormányzat igazolása alapján,
adóbevallásában veszi figyelembe.
III.

fejezet

Az adó alapja és mértéke
Az adó alapja
5. §
(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 teljesítések értékével,
valamint a teljes anyagköltséggel.
(2) Ha a vállalkozó több önkormányzat illetékességi területén végez állandó
jelleggel iparűzési tevékenységet, akkor az adó alapja az 1990. évi C. törvény
39. § (1) bekezdése szerint kell megosztani.
Adó mértéke
6. §
(1) Az adó évi mértéke az adóalap 1,6 százaléka.
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IV.

fejezet

Adózás kérdései
A bejelentés szabályai
7. §
A vállalkozó az adókötelezettségének keletkezését az adóhatóságnak köteles
bejelenteni. A bejelentést az e célra szolgáló és az adóhatóságnál beszerezhető
nyomtatványon írásban kell megtenni.
A változás bejelentése
8. §
Az adózónak az adókötelezettséget érintő változásról az előírt nyomtatványon
kell az adóhatóságot az adózás rendjéről szóló törvényben foglaltak szerint.
Adóbevallás
9. §
A vállalkozó a helyi iparűzési adóját az adóévet követően az adózás rendjéről
szóló törvényben meghatározott időben tartozik bevallani az adóhatóságtól
beszerezhető nyomtatványon.
Adóelőleg
10.§
(1) A vállalkozó az iparűzési adóra adóelőleget köteles fizetni.
(2) Az adóelőleg összege:
a) Az adóévet megelőző teljes 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 összege.
c) A tevékenység az adóév közben kezdődő vállalkozónál, vagy, ha az
önkormányzat az adót első alkalommal, vagy évközben 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.
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(4) A vállalkozónak az adóköteles tevékenysége megkezdésétől számított,
illetőleg az önkormányzat adót bevezető rendelkezésének hatálybalépését
követő 15 napon belül az adóévre várható adójáról bejelentést kell tennie az
adóhatósághoz.
(5) Az adóhatóság a fizetendő adóelőleg mértékét az éves adóbevallás, illetve a
várható adó bejelentése alapján fizetési meghagyásban közli.
(6) Az adóévben az adóévre vonatkozó fizetési meghagyás jogerőre
emelkedéséig a (2) bekezdés a), b) pontjában említett vállalkozó az adóelőleget
az előző fizetési meghagyás alapján fizeti.
10/A. §
A 2006. évi iparűzési adó várható előlegének ötven százalékát a vállalkozók a
2004. évi bevallás adatai alapján 2006. március 15-éig kötelesek megfizetni.
V.

fejezet

Vegyes rendelkezés
11.§
Az adóbevallás és fizetési elmaradása az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII.
törvényben foglaltaknak megfelelő jogkövetkezményekkel jár.
VI.

fejezet

Záró rendelkezések
12.§
Ez a rendelet 2006. január 1-én lép hatályba.
Pilisszentlászló, 2005. december 19.

dr. Illés György sk.
polgármester

Nagy Zsolt sk.
jegyző

