HOMOKBÖDÖGE KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK
13/2002. (2003.I.01.)
Ör.sz. rendelete

A vállalkozók kommunális adójáról

Homokbödöge Önkormányzat Képviselőtestülete /Továbbiakban:Képviselőtestület/ a helyi
adókról szóló,többször módosított 1990.évi C. tv.1.§./1/ bekezdésében kapott felhatalmazás
alapján,a vállalkozók kommunális adójáról az alábbi rendeletet /Továbbiakban:Rendelet/
alkotja.

A Rendelet hatálya
1. §.
A kommunális adókötelezettség a Képviselőtestület illetékességi területén a vállalkozókra
terjed ki.

Adókötelezettség,az adó alanya
2. §.
/1/ Kommunális adókötelezettség terheli a vállalkozót.
/2/ Az adókötelezettséget nem befolyásolja az,hogy az adóalany székhelye,vagy csupán
telephelye /részlege/ található a Képviselőtestület illetékességi területén.

Az adó bevallása
3.§.
/1/ A vállalkozónak az adóköteles tevékenysége megkezdésétől, cégnyilvántartásról,a
cégnyílvánosságról és a bírósági cégeljárásról szóló, 1997. évi CXLV.törvény alapján,a
cégjegyzékbe bejegyzett vállalkozónak a cégbírósági bejegyzése napjától
számított,illetőleg a Képviselőtestület adót bevezető rendeletének hatálybalépését követő
15 napon belül,az adóévre várható adójáról bejelentést kell tennie az adóhatósághoz.
/2/ A vállalkozók kommunális adójáról az adóévet követő év május 31.napjáig kell bevallást
tenni.
/3/ Az adóalany köteles a bevezetett adó megállapításához szükséges valamennyi – az
adóhatóság felhívásában megjelölt – adatot szolgáltatni,az adott év január l-jei állapotának
megfelelően.

Az adó alapja,mértéke,adómentessége és kedvezmény
4. §.
Az adó alapja az adóalany által,a Képviselőtestület illetékességi területén foglalkoztatottak
korrigált átlagos statisztikai állományi létszáma.
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5. §.
/1/ Az adó évi mértékének összege a 8.§./1/ bekezdés alapján számított létszámra vetítve
2.000,- Ft/fő.
/2/ Ha az adókötelezettség nem áll fenn a teljes évben,az adó évi mértékének időarányos
részét kell számításba venni.
6. §.
Az adóalanyok közül a költségvetési szerv és a Képviselőtestület intézménye adómentes.

Az adóelőleg megállapítása és az adó megfizetése
7. §.
/1/ A vállalkozó kommunális adó fizetési kötelezettségének teljesítése érdekében adóelőleget
köteles fizetni.
/2/ Az adóelőleg összege:
a./ Az adóévet megelőző teljes évben változatlan szervezeti formában működő
vállalkozónál - ideértve az idényjellegű tevékenységet is - 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 tevékenységét az adóév közben kezdő vállalkozónál, vagy ha a Képviselőtestület az
adót első alkalommal,vagy év közben vezeti be,az adóévre bejelentett várható adó
összege.
/3/ Ha a 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/ 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.
/6/ A kivetett helyi adót évi két egyenlő részletben,az adóév március 15-ig,illetve szeptember
15-ig lehet pótlékmentesen befizetni.
/7/ A vállalkozó a megfizetett adóelőleg és az éves tényleges adó különbözetét az éves adóbe-
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Értelmező rendelkezések
8. §.
A Rendelet alkalmazásában:
/1/ A Képviselőtestület illetékességi területe: A Képviselőtestület közigazgatási határa által
behatárolt - bel- és külterületet magába foglaló - térség, amelyre az önkormányzati
hatáskör kiterjed.
/2/ 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
400.000,- Ft-ot meghaladja,
c./ a jogi személy,ideértve azt is,ha az felszámolás alatt,vagy végelszámolás alatt áll,
d./ egyéb szervezet,ideértve azt is,ha az felszámolás,vagy végelszámolás alatt áll.
/3/ Korrigált átlagos statisztikai állományi létszám: A KSH Útmutató az intézményi
munkaügyi statisztika kérdőíve kitöltéséhez c.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 mellékszolgáltatás- ként végzi,valamint a
segítő családtagot.
/4/ Telephely:
a./ Az adóalany olyan állandó üzleti létesítménye - függetlenül a használati jogcímétől -,
ahol részben,vagy egészben iparűzési tevékenységet folytat,azzal,hogy a telephely
kifejezés magában foglalja különösen a gyárat,az üzemet, a műhelyt,a raktárt,a
bányát,kőolaj-,vagy földgázkútat,az irodát,a fiókot,a képviseletet,a termőföldet,a
hasznosított /bérbe,vagy lízingbe adott/ ingatlant,
b./ hang,kép,adat,vagy egyéb információ /ideértve a rádió- és televízió programokat is/
vezetéken,kábelen,rádión,optikai úton,vagy elektromágneses rendszer útján történő
továbbítását szolgáló berendezés,amennyiben annak üzemeltetése rendszeres
személyes jelenlétet kíván.

Záró rendelkezések
9. §.
/1/ A Képviselőtestület a vállalkozók kommunális adóját Homokbödöge község szennyvíz
csatornázása megvalósítása céljából veti ki.
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részeként – a település lakosságát tájékoztatni.
/3/ A Rendeletben nem szabályozott kérdésekben a többször módosított 1990.évi C.tv. és az
adózás rendjéről szóló,többször módosított 1990. évi XCI. tv. rendelkezései az irányadók.
/4/ A Rendelet 2003. január 1. napján lép hatályba.
/5/ A Rendelet hatályba lépésével egyidejűleg,hatályát veszti a Képviselőtestület a
vállalkozók kommunális adójáról szóló
a./ 4/1996./VII.01./ Ör.sz. rendelete és a
b./ 11/1997./XII.07./Ör.sz.rendelete.
/6/ A Rendelet kihírdetéséről – a helyben szokásos módon – a körjegyző gondoskodik.
Homokbödöge, 2002. december 23.
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