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Levél Község Önkormányzata Képviselő-testületének
9/1999.(XII.2.) rendelete
a helyi iparűzési adóról
(A 14/2000. (XII. 22.), a 12/2001. (XII. 22.), a 9/2002. (XII. 2.), a 4/2003. (VI. 18.), a2/2005.(II.
17.) és a 8/2005. (VI. 29.) számú rendeletekkel módosított szöveg egységes szerkezetben.)
A helyi adókról szóló módosított 1990. évi C. törvény (továbbiakban: Htv.) 1. § és 5. § c) pontjában
kapott felhatalmazás alapján Levél Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a helyi iparűzési
adóról a következő rendeletet alkotja (továbbiakban: Ktr.):
ADÓKÖTELEZETTSÉG
1. §

(1) Adóköteles az Önkormányzat illetékességi területén állandó vagy ideiglenes jelleggel végzett
vállalkozási tevékenység (továbbiakban: iparűzési tevékenység).
(2) Adóköteles iparűzési tevékenység: a vállalkozó e minőségben végzett nyereség-, illetőleg
jövedelemszerzésre irányuló tevékenysége.

(3) A vállalkozó állandó jellegű iparűzési tevékenységet végez az önkormányzat illetékességi
területén, ha ott székhellyel, telephellyel rendelkezik, függetlenül attól, hogy tevékenységét
részben, vagy egészben székhelyén (telephelyén) kívül folytatja.

(4) Ideiglenes jellegű az iparűzési tevékenység, ha az önkormányzat illetékességi területén
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 a folyamatosan 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 helye telephelynek
minősül,
c) bármely – az a) és b) pontba nem sorolható – tevékenysége, ha annak folytatásából
közvetlenül bevételre tesz szert, feltéve, ha egyetlen önkormányzat illetékességi területén
sem rendelkezik székhellyel, telephellyel.
AZ ADÓ ALANYA
2. §
Az adó alanya az 1. §-ban foglalt gazdasági tevékenységet végző
a) magánszemély,
b) jogi személy, jogi személyiség nélküli gazdasági társaság,
c) magánszemélyek jogi személyiséggel nem rendelkező személyi egyesülése (továbbiakban:
vállalkozó).
ADÓKÖTELEZETTSÉG KELETKEZÉSE ÉS MEGSZŰNÉSE
3. §
(1) Az adókötelezettség az iparűzési tevékenység megkezdésének napjával keletkezik és a
tevékenység megszüntetésének napjával szűnik meg.
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(2) Az önkormányzat illetékességi területén ideiglenes (alkalmi) jelleggel végzett iparűzési
tevékenység esetén a tevékenység végzésének időtartama az irányadó az adókötelezettség
időbeni terjedelmére.
AZ ADÓ ALAPJA
4. §
(Hatályon kívül helyezve!)
AZ ADÓ MÉRTÉKE
5. §

(1) Állandó jelleggel végzett iparűzési tevékenység esetén az adó évi mértéke az adóalap 2 %-a.
(2) Ideiglenes jelleggel végzett iparűzési tevékenység esetén – a (3) bekezdésben foglalt
kivétellel - az adóátalány naptári naponként 3.000 Ft.
(3) A piaci és vásározó kiskereskedelem esetén az ideiglenes jelleggel végzett iparűzési
adóátalány naptári naponként 1.000 Ft.
ADÓMENTESSÉG, ADÓKEDVEZMÉNY
6. §

(1) Adómentes az állandó jelleggel végzett iparűzési tevékenység, ha a vállalkozás vállalkozási
szintű adóalapja az adóévben az ötszázezer forintot nem haladja meg. A határozott időre szóló
adómentesség 2006. december 31-ig vehető igénybe. Az adómentességre az a vállalkozó
jogosult, aki ennek igénybevételére2003. március 31-ig már jogosultságot szerzett, vagy az
igénybevételre jogosító feltételek teljesítését legkésőbb 2003. december 31-ig megkezdi és e
feltételek teljesítésének megkezdését 2004. január 31. napjáig az önkormányzati adóhatósághoz
bejelenti.

(2) Mentes a Ktr. 5. §. (2) bekezdésében foglalt adóátalány megfizetése alól a Ktr. 1. §. (4)
bekezdésének a) pontjában foglalt ideiglenes jellegű piaci és vásározó kiskereskedelmet folytató
vállalkozó. Az e bekezdésben biztosított adómentesség 2002. december 31. napjáig vehető
igénybe.
ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK
7. §
(Hatályon kívül helyezve!)
8. §
Az e rendeletben nem szabályozott kérdésekben a helyi adókról szóló módosított 1990. évi C.
törvény, valamint az adózás rendjéről szóló módosított 1990. évi XCI. törvény vonatkozó
rendelkezései az irányadók.
9. §
(1) Ez a rendelet 2000. január 1. napján lép hatályba.
(2) A rendelet kihirdetéséről az önkormányzat jegyzője az SZMSZ előírásainak megfelelően
intézkedik.
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(3) E rendelet hatálybalépésével egyidejűleg hatályát veszíti
- a helyi iparűzési adóról szóló 10/1995. (VIII.23.) Kt. rendelet, valamint a módosítására
alkotott
- 23/ 1995. (XII.22.) Kt. rendelet,
- 9/1996. (XII. 20.) Kt. rendelet,
- 10/1997. (XII.11.) Kt. rendelet.
Levél, 1999. november 24.
Nagy István sk.
Jegyző

Rosenberger András sk.
polgármester

A rendelet kihirdetve: 1999. december 2. napján.
Nagy István sk. jegyző

