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Hosszúhetény Község Önkormányzat Képviselőtestületének
A HELYI IPARŰZÉSI ADÓRÓL SZÓLÓ
7/2002.(IX.02.), 12/2003.(X.06.), 11/2005.(X.24.), 15/2006.(XII.15.), 8/2015.(IX.21.) 15/2017
(XII.18)
rendeletekkel módosított
11/1999.XII.01.) rendelete
(egységes szerkezetbe foglalt szövege)
A Hosszúhetény Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a helyi adókról szóló többször
módosított 1990. évi C. törvény 1. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján a helyi
iparűzési adó bevezetését rendeli el az alábbiak szerint.

I. Fejezet
Az adókötelezettség tárgyi és területi hatálya, az adó alanya
1. §.
(1) Adóköteles a Hosszúhetény község illetékességi területén állandó vagy ideiglenes jelleggel
végzett vállalkozási tevékenység. (A továbbiakban iparűzési tevékenység.)
(2) 1Az adó alanya a vállalkozó, valamint a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V.
törvény szerinti bizalmi vagyonkezelési szerződés alapján kezelt vagyon.
Az állandó és ideiglenes jelleggel végzett iparűzési tevékenység
2. §.
(1) A vállalkozó állandó jellegű iparűzési tevékenységet végez Hosszúhetény Község
Önkormányzat illetékességi területén, ha ott székhellyel, telephellyel rendelkezik,
függetlenül attól, hogy tevékenységét részben vagy egészben székhelyén (telephelyén)
kívül folytatja.
(2) 2Ideiglenes jellegű az iparűzési tevékenység, amennyiben Hosszúhetény község
illetékességi területén az ott székhellyel, telephellyel rendelkező vállalkozó:
a)
építőipari tevékenységet folytat, természeti erőforrást tár fel vagy kutat, feltéve,
hogy a tevékenység időtartama folyamatos vagy megszításokkal számított
időtartama az adóéven belül 30 napot meghaladja, de nem éri el a száznyolvanegy
napot,
b)
az a) pontban megjelölt tevékenységeken kívül egyéb tevékenységet végez úgy,
hogy annak folytatásából bevételre tesz szert, feltéve, hogy sem Hosszúhetény, sem
pedig más önkormányzat illetékességi területén nem rendelkezik székhellyel,
telephellyel.
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Módosította: 8/2015.(IX.21.) önk. rend. 22.§. Hatályos: 2015.IX.22-től.
Módosította: 8/2015.(IX.21.) önk. rend. 23.§. Hatályos: 2015.IX.22-től.
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Az adókötelezettség keletkezése, megszűnése.
33.

§.

Az adókötelezettség keletkezésére és megszűnésére vonatkozóan a Htv. 38.§-ának
rendelkezései az irányadók.

II. Fejezet
Az adómentesség
4. §.
Az adómentesség megállapításakor a Htv. 3.§ (3)-(5) bekezdésében foglaltakat kell
figyelembe venni.

(1)

4

(2)
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III. Fejezet
Az adó alapja
65.

§.

Az adó alapjának meghatározásakor a Htv. 39-39/A.§-ának rendelkezései szerint kell eljárni.

IV. Fejezet
Az adó mértéke
6. §.
(1) 7 Az állandó jelleggel végzett iparűzési tevékenység után fizetendő adó mértéke az 5. §-ban
meghatározott adóalap 2 %-a.
(2) 8 Az ideiglenes (alkalmi) tevékenység után fizetendő adó napi mértéke 5.000,- Ft.

Módosította: 8/2015.(IX.21.) önk. rend. 24.§. Hatályos: 2015.IX.22-től.
Módosította: 8/2015.(IX.21.) önk. rend. 25.§. Hatályos: 2015.IX.22-től.
5
Hatályon kívül helyezte: 15/2006.(XII.15.) önk. rend. 1.§. Hatályos: 2007.I.1-jétől.
6
Módosította: 8/2015.(IX.21.) önk. rend. 26.§. Hatályos: 2015.IX.22-től.
7
Módosította: 12/2003.(X.06.) önk. rend. 2.§. Hatályos: 2004.I.1-jétől.
8
Módosította: 7/2002.(IX.02.) önk. rend. 2.§. Hatályos: 2003.I.1-jétől.
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V. Fejezet
Az adó bejelentése, bevallása.
97.

§.

Az adó bejelentésére, az adó bevallására az adózás rendjéről szóló 2017. évi CL. törvény
rendelkezéseit kell alkalmazni azzal, hogy az elektronikus ügyintézés és a bizalmi
szolgáltatások általános szabályairól szóló 2015. évi CCXXII. törvény 9.§ (1)
bekezdésében meghatározottak kizárólag elektronikus úton nyújthatják be a bevallásukat.

VI. Fejezet
Az adóelőleg megállapítása, és az adó megfizetése
108.

§.

Az adóelőleg megállapítása és megfizetése során a Htv. 41.§-ának rendelkezéseit kell
alkalmazni.

VII. Fejezet
A méltányossági jogkör gyakorlása
9. §.
(1)

(2)

A méltányossági kérelmeket első fokon az önkormányzati adóhatóság, a jegyző bírálja
el.A kérelmek papíralapon vagy elektronikus úton nyújthatók be azzal, hogy az
elektronikus ügyintézés és a bizalmi szolgáltatások általános szabályairól szóló 2015. évi
CCXXII. törvény 9.§ (1) bekezdésében meghatározottak kizárólag elektronikus úton
nyújthatják be a kérelmüket.
12 A jegyző döntése ellen benyújtott fellebbezést a Baranya Megyei Közigazgatási
Hivatal bírálja el.
11

(3)
(4)

13

(5)

14

A jegyző a magánszemély kérelme alapján az őt terhelő adó, bírság vagy pótléktartozást
mérsékelheti, vagy elengedheti, ha annak megfizetése az adózó és a vele együtt élő közeli
hozzátartozók megélhetését súlyosan veszélyezteti

Módosította: 15/2017.(XII.18.) önk. rend. 5.§. Hatályos: 2017. 2018. I.01-től.
Módosította: 8/2015.(IX.21.) önk. rend. 28.§. Hatályos: 2015.IX.22-től.
11
Módosította: 15/2017.(XII.18.) önk. rend. 6.§. Hatályos: 2018. I.01-től
12
Módosította: 12/2003.(X.06.) önk. rend. 3.§. Hatályos: 2003.X.6-tól.
13
Hatályon kívül helyezte: 12/2003.(X.06.) önk. rend. 4.§. Hatályos: 2003.X.6-tól
14
Hatályon kívül helyezte: 11/2005.(X.24.) önk. rend. 1.§. Hatályos: 2005.XI.1-jétől.
9
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VIII. Fejezet
Záró rendelkezések
10. §.
Jelen rendeletben nem szabályozott kérdésekben a helyi adókról szóló 1990. évi C.
törvény, valamint az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény idevonatkozó
rendelkezéseit kell alkalmazni.
(2) A rendelet 2000. január 1-jén lép hatályba.
(1)

15

Hosszúhetény, 1999. november 10.
Nádor Rudolfné sk.
polgármester

Orbán László sk.
jegyző

Záradék:
A rendelet a helyben szokásos módon 1999. december 1-jén kihirdetésre került.
Hosszúhetény, 1999. december 1.

Orbán László sk.
jegyző
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Módosította: 11/2005.(X.24.) önk. rend. 2.§. Hatályos: 2005.XI.1-jétől.

