Bugyi Nagyközség Önkormányzatának
27/2004. (XII. 13.) számú
rendelete
a helyi adókról
egységes szerkezetben a 31/2004. (XII.14.) sz. a 29/2005. (XII.12.) és a 19/2007. (XII.17.)
16/2010. (XII.17.) 21/2011. (IX.20.); 2/2016. (I.25.); 20/2016. (XII.12.); 16/2018. (XII.18.);
3/2021. (I.08.) sz. módosító rendelettel
Bugyi Nagyközség Önkormányzat a helyi adókról szóló 1990. évi C. tv. (továbbiakban: Htv.)
1. §. (1) bek.-ben kapott felhatalmazás alapján az alábbi rendeletet alkotja:

I. FEJEZET.
ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK
Területi hatály
1. §
Bugyi Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete által megalkotott helyi adókról szóló
rendeletének hatálya Bugyi Nagyközség közigazgatási területére terjed ki.
Alanyi hatály
2. §
1

A helyi adó vonatkozásában adóalanyok körét a Htv 3.§-a szabályozza.
23.

§

Adókötelezettség az önkormányzat illetékességi területén a Htv-ben meghatározott gazdasági
tevékenység gyakorlására terjed ki:
a) a munkaerő foglalkoztatásra
b) a Htv-ben meghatározott gazdasági tevékenység gyakorlására.
34.

§

Bugyi Nagyközség Önkormányzata e rendelet alapján fizetendő helyi adó:
- helyi iparűzési adó
5. §.
Az önkormányzat a beszedett adó összegéről évenként köteles a költségvetési beszámoló
részeként a település lakosságát tájékoztatni.

II. FEJEZET
AZ EGYES HELYI ADÓKRA VONATKOZÓ KÜLÖN RENDELKEZÉSEK

1

Módosította a 3/2021. (I.08.) sz. önk. rendelet, hatályos 2021. január 09-től
Módosította a 16/2010. (XII.17.) hatályos 2011. január 01-től
3
Módosította a 16/2010. (XII.17.) hatályos 2011. január 01-től
2

2

1. KOMMUNÁLIS JELLEGŰ ADÓK
VÁLLALKOZÓK KOMMUNÁLIS ADÓJA
Az adókötelezettség, az adó alanya
16.§.
Az adó alapja
27.§.

Az adó mértéke
38.§.

II. HELYI IPARŰZÉSI ADÓ
Az adókötelezettség, az adó alanya
9. §4
(1) Adóköteles az önkormányzat illetékességi területén állandó vagy ideiglenes jelleggel végzett
vállalkozási tevékenység (a továbbiakban iparűzési tevékenység).
(2) Az adó alanya a vállalkozó.
9/A §.5
Az állandó jelleggel végzett iparűzési tevékenység
(1) 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.
(2) Ha a vállalkozó több önkormányzat illetékességi területén végez állandó jellegű iparűzési
tevékenységet, akkor az adó alapját – a tevékenység sajátosságaira leginkább jellemzőena vállalkozónak kell a Htv. mellékletében meghatározottak szerint kell megosztania
Az állandó és ideiglenes jelleggel végzett iparűzési tevékenység
(1) 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.
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Hatályát veszti a 16/2010. (XII.17.) sz. rendelettel hatályos 2011. január 01-től
Hatályát veszti a 16/2010. (XII.17.) sz. rendelettel hatályos 2011. január 01-től
3
Hatályát veszti a 16/2010. (XII.17.) sz. rendelettel hatályos 2011. január 01-től
4
Módosította a 3/2021. (I.08.) sz. önk. rendelet, hatályos 2021. január 09-től
5
Beiktatta a 3/2021. (I.08.) sz. önk. rendelet, hatályos 2021.január 09-től
2

3

(2)

Ideiglenes jellegű az iparűzési tevékenység, ha az önkormányzat illetékességi
területén az ott székhellyel, telephellyel nem rendelkező vállalkozó
a)1
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.

(3) 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. mellékletében meghatározottak szerint kell megosztania.
Az adó alapja
10. §
(1) Az állandó jelleggel végzett iparűzési tevékenység esetén az adó alapja az értékesített termék,
illetőleg végzett szolgáltatás nettó árbevétele, csökkentve az eladott áruk beszerzési értékével
és a közvetített szolgáltatások értékével, valamint az anyagköltséggel.
2

(2)
(3) E rendelettől eltérően egyes adóalanyok az adóalapjukat az állandó jellegű iparűzési
tevékenység esetén Htv. 39.§./A, 39§./B alapján egyszerűsített módon is meghatározhatják
Az adó mértéke
11. §

(1)3 Állandó jelleggel végzett iparűzési tevékenység esetén az adó mértéke az adóalap
2 %-a
4
(2)
Adómentesség, adókedvezmény 5
12.§.

(1) Mentes az iparűzési adó megfizetése alól
a) az a vállalkozó, akinek az adóalapja a 200.000 Ft-ot nem haladja meg.
b) az a háziorvos, védőnő vállalkozó, akinek vállalkozási szintű iparűzési adóalapja az
adóévben a 20 000 000 Ft-ot nem haladja meg.
Adómentesség, adókedvezmény
1

Hatályát veszti a 21/2011. (IX..20.) sz. rendletettel hatályos 2011. szeptember 20-tól
Hatályon kívül helyezte a 3/2021. (I.08.) sz. önk. rendelet, hatálytalan 2021. január 09-től
3
Módosította: 31/2004. (XII.14.) sz. rendelet; a 29/2005.(XII.12.) sz. rendelet, hatályos:2006. január 1. napjától,
Hatályon kívül helyezte a 20/2016. (XII.12.) sz. önk. rendelet, hatálytalan 2017. január 01-től
4
Hatályon kívül helyezte a 3/2021. (I.08.) sz. önk. rendelet, hatálytalan 2021. január 09-től
5
Módosította a 2/2016. (I.25.) sz. önk. rendelet, hatályos 2016. 01.01.-től
2

4

(2) -(9)1

12/A. §. 2
III. FEJEZET
JOGKÖVETKEZMÉNYEK
13.§.

E rendeletben nem szabályozott kérdésekben a Htv., az adózás rendjéről szóló 2017. évi CL.
törvény és az adóigazgatási rendtartásról szóló 2017. évi CLI. törvény rendelkezései az
irányadók.3
Záró rendelkezések
14. §
(1) Ezen rendelet 2005. január 01-jén lép hatályban, mellyel egyidejűleg hatályát veszti a helyi
adókról szóló 37/1999. (XII.14.) sz., 34/2000. (XIII. 21.) sz. a 28/2002. (XII. 16.) sz.
(2) A kihirdetésről a helyben szokásos módon a jegyző gondoskodik.
(3) Az adó megfizetésének esedékességét az adózás rendjéről szóló törvény határozza meg.

Szatmári Benő sk.
polgármester

dr. Szatmári Attila sk.
jegyző

Egységes szerkezetbe foglalva: 2018. december 19-én.
dr. Szatmári Attila
jegyző
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Hatályon kívül helyezte a 20/2016. (XII.12.) sz. önk. rendelet, hatálytalan 2017. január 01-től
Beiktatta a 2/2016. (I.25.) sz. önk. rendelet, hatályos 2016. 01.01-től
3
Módosította a 16/2018. (XII.18.) sz. önk. rendelet, hatályos 2019. 01. 01-től
2

