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Bér Község Önkormányzat
Képviselő-testületének
3/2013.(III.07.) Önkormányzati rendelete
( A helyi iparűzési adóról
Bér Község Önkormányzat képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) és h)
pontjaiban meghatározott feladatkörében eljárva, Magyarország helyi önkormányzatairól
szóló 2011. évi CLXXXIX. Törvény 13.§ (1) bekezdés 13. pontjában
és a helyi adókról szóló 1990. évi C. törvény (továbbiakban: Htv.) 1. § (1) bekezdésében, a 4.§
d), valamint az 5.§ c) pontjaiban kapott felhatalmazás alapján, helyi közszolgáltatások biztosítása
érdekében, egyes meghatározott gazdasági tevékenység gyakorlására helyi iparűzési
adókötelezettséget vezet be és a következőket rendeli el:

A rendelet kihirdetve:
Bér, 2013. március 8.

-------------------------Várnai Ildikó
jegyző
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I. Fejezet
Általános rendelkezések
1.§.
A Képviselő-testület az Önkormányzat illetékességi területén a helyi iparűzési adót vezeti be.
2.§.
/1/. Az adó alanya (továbbiakban: adóalany):
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 600.000
forintot meghaladja,
c/ a jogi személy, ideértve azt is, ha az felszámolás vagy végelszámolás alatt áll,
d/ egyéb szervezet, ideértve azt is, ha az felszámolás vagy végelszámolás alatt áll.
/2/. Az /1/. bekezdésben meghatározottak szerint adóalany a külföldi
magánszemély és szervezet is, feltéve, hogy adómentességét nemzetközi szerződés
vagy viszonosság nem biztosítja. A viszonosság kérdésében a pénzügyminiszter
állásfoglalása az irányadó.
3.§.
Adómentes a 2.§./1/. bekezdés c./ - d./ pontjában felsorolt adóalanyok közül a társadalmi
szervezet, egyház, alapítvány, közszolgáltató szervezet, a köztestület, a közhasznú társaság, az
önkéntes kölcsönbiztosító pénztár és a költségvetési szerv abban az évben, amelyet megelőző
naptári évben folytatott vállalkozási tevékenységéből származó jövedelme (nyeresége) után
társasági adófizetési kötelezettsége, illetve eredménye után a központi költségvetésbe befizetési
kötelezettsége nem keletkezett.
E feltétel meglétéről az adóalany írásban köteles nyilatkozni az adóhatóságnak.
II. Fejezet
Helyi iparűzési adó
4.§.
/1/. Adóköteles az önkormányzat illetékességi területén állandó jelleggel végzett
vállalkozási tevékenység (továbbiakban: iparűzési tevékenység).
/2/. A vállalkozó állandó jellegű iparűzési tevékenységet végez az önkormányzat
illetékességi területén , ha ott székhellyel , telephellyel rendelkezik, függetlenül
attól, hogy tevékenységét részben vagy egészben a székhelyén / telephelyén / kívül
folytatja.
/3/. Adókötelezettség alanya az /1/. bekezdésben foglalt tevékenységet végző
vállalkozó.
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5.§.
/1/. Az adókötelezettség az iparűzési tevékenység megkezdésének napjával
kezdődik és a tevékenység megszűnésének napjával szűnik meg.
Az adó alapja és mértéke
6.§.
/1/. Az adó alapja az értékesített termék, illetve végzett szolgáltatás nettó
árbevétele, csökkentve az eladott áruk beszerzési értékeivel és az alvállalkozói
teljesítések értékével, valamint
a./ 1998. évben az anyagköltség 33 %-ával,
b./ 1999. évben az anyagköltség 66 %-ával,
c./ 2000. évtől az anyagköltséggel.
d./ az alapkutatás, alkalmazott kutatás, kísérleti fejlesztés adóévben elszámolt
közvetlen költségével.
/2/. Ha a vállalkozó több önkormányzat illetékességi területén végez állandó
jellegű iparűzési tevékenységet, akkor az adó alapját a vállalkozónak kell a
törvény függelékében meghatározottak szerint megosztania.
7.§.
Az adó mértéke a 4. §. /1/. bekezdése esetén adóalap

1,5 %-a.

Adómentesség, adókedvezmények
8.§.
Az iparűzési adó alól mentes a 3. §-ban megjelölteken kívül :
/1/. minden olyan iparűzési tevékenység, amelynél az éves adóalap nem éri el 200.000,-Ft-ot,
III. Fejezet
Az adó bevallása
9.§.
/1/. A vállalkozó adókötelezettségét önadózás útján teljesíti.
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
- 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 összeg
c./ a tevékenységét az adóév közben kezdő vállalkozónál, vagy az adót első alkalommal
történő bevezetésénél az adóévre bejelentett várható adó összege.
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/3/. Ha jogszabályi változás miatt az adó alapja vagy mértéke változik az adóelőleg összegét
ennek figyelembevételével kell megállapítani.
/4/. A vállalkozónak az adóköteles tevékenység megkezdésétől számított, illetőleg tevékenységét
korábban kezdő vállalkozónak a rendelet hatálybalépését követő 15 napon belül az adóévre
vonatkozó adójáról bejelentést kell tennie az adóhatósághoz.
/5/. Az adóhatóság a fizetendő adóelőleg mértékét az éves bevallás, 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 megjelölt vállalkozó az adóelőleget az előző fizetési meghagyás szerint
fizeti.
/7/. Az adóelőleget két egyenlő részletben
a./ az első részletet az adóév március 15-ig,
b./ a második részletet az adóév szeptember 15-ig kell megfizetni.
/8/. A vállalkozó a tárgyévi adóelőleg első részleteként annak az összegnek az 50 %-át fizeti meg
március 15-ig, amelyet az előző évi forgalmi adatok alapján állapit meg.
/9/. A vállalkozó a megfizetett adóelőleg és az adóévre megállapított tényleges adó különbözetét
az adóévet követő év május 31-ig fizeti meg, illetőleg ettől az időponttól igényelheti vissza.
/10/. A vállalkozónak a helyi iparűzési adóelőleget - az egyszeres könyvvezetésre kötelezett
kivételéve - a várható éves fizetendő adó összegére az adóév december 20. napjáig kell
kiegészítenie.
11.§.
/1/. A vállalkozó az iparűzési adó (adóelőleg) fizetési kötelezettségét a Bér Község
Önkormányzat 55400022-11049913 iparűzési számlaszámra átutalási megbízással vagy
átutalási utalványon teljesíti.
/2/. Az adótartozás késedelmes befizetése esetén az esedékesség napjától késedelmi pótlékot kell
fizetni, amelynek névértéke minden naptári nap után a felszámítás időpontjában érvényes
jegybanki alapkamat kétszeresének a 365-öd része.
IV. Fejezet
Záró rendelkezések
12.§.
A rendelet hatálya Bér község közigazgatási területére terjed ki
13.§.
A beszedett adóról, felhasználásáról évenként a költségvetési beszámoló részeként tájékoztatni
kell a lakosságot.
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14.§.
Önkormányzati adóhatóság: az Önkormányzat jegyzője.
15.§.
Az e rendeletben nem szabályozott kérdésben az adózás rendjéről szóló többszörösen módosított
1990. évi XCI. tv. és a helyi adókról szóló módosított 1990. évi C. tv. rendelkezéseit kell
alkalmazni.
16.§.
E rendelet 2013. január 1. napjától kell alkalmazni, ezzel egy időben hatályát veszti
Bér Község Önkormányzat Képviselő-testületének a helyi iparűzési adóról szóló, többször
módosított 4/1999. (XII.15.) számú rendelet.
V. Fejezet
Értelmező rendelkezések
18.§.
E rendelet alkalmazásában:
1. önkormányzati illetékességi területe: az önkormányzat közigazgatási határa által
behatárolt - bel- és külterületet magában foglaló - térség, amelyre az önkormányzati
hatáskör kiterjed,
2. külföldi: az a természetes személy, akinek állandó lakhelye külföldön van és nem
tartózkodik Magyarországon 183 napnál hosszabb időtartamban továbbá a jogi személy,
gazdálkodó szervezet vagy más személyi egyesülés, amelynek székhelye (központja)
külföldön van, ide nem értve a Magyarországon működő telepeit, fiókjait, képviseleteit,
3. kommunális beruházás: a közmű ( a településekre vagy azok jelentős részére kiterjedő
elosztó és vezetékrendszerek és az ezekkel kapcsolatos létesítmények, amelyek a
fogyasztók vízellátási - ideértve a belvíz-, a csapadék- és szennyvízelvezetési, tisztításivillamos energia, hő-, gázenergia és távbeszélési igényeit elégítik ki), valamint az út és
járda építés,
4. korrigált átlagos statisztikai állományi létszám: a Központi Statisztikai Hivatal
Munkaügyi Statisztikai Fogalmak c. módszertani segédlet 1992. évi július hó 15. 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 közreműködésére kötelezett, vagy azt mellékszolgáltatásként végzi, valamint
a segítő családtagot,
5. állandó lakos: aki a lakcímbejelentés szabályai szerint nyilvántartásba vett lakóhellyel,
tartózkodási hellyel rendelkezik az önkormányzat illetékességi területén,
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6. nettó árbevétel:
a./ a számviteli törvényben meghatározott értékesítés nettó árbevétele, továbbá a kapott
kamatok és kamatjellegű bevételek együttes összege, csökkentve a kamatozó
értékpapírok eladási árában érvényesített kamatbevételként elszámolt összegével,
a b) – h) alpontokban foglalt eltérésekkel,
b./ a hitelintézeteknél és pénzügyi vállalkozásoknál: a kapott kamatok és
kamatjellegű bevételek csökkentve a fizetett kamatokkal és kamatjellegű
ráfordításokkal és a pénzügyi lízingbe adott eszköz beszerzési értékével, azzal,
hogy e beszerzési értékre tekintettel az adóalap nem csökkenthető, növelve az
egyéb pénzügyi szolgáltatás bevételeivel, a befektetési szolgáltatások bevételeivel
és a nem pénzügyi és befektetési szolgáltatás bevételével.
Fedezeti ügyletek esetén az alapügylet (fedezett tétel) nyereségének/veszteségének
és az ahhoz tartozó fedezeti ügylet veszteségének/nyereségének nyereségjellegű
különbözete tartozik a nettó árbevételbe.
A számviteli törvény szerinti kereskedési célú származékos ügyletek esetében
azok eredményének összevont különbözete tartozik a nettó árbevételbe, ha az
nyereségjellegű,
c./ a biztosítóknál: a biztosítástechnikai eredmény növelve a nettó működési költséggel,
a befektetésekből származó biztosítástechnikai ráfordításokkal, az egyéb
biztosítástechnikai ráfordításokkal, a befektetések nettó bevételével és a nem
biztosítási tevékenység bevételeivel; csökkentve a kapott osztalékokkal és
részesedésekkel, a saját tulajdonú, saját használatú ingatlanok bevétel korrekciójával
és a kamatozó értékpapírok vételárában érvényesített kamat ráfordításként elszámolt
összegével, valamint a Kártalanítási számlával szemben ráfordításként elszámolt
összeggel.
d./ a költségvetési szerveknél: a vállalkozási tevékenységgel kapcsolatos pénzforgalmi
bevétel,
e./ az értékpapír-forgalmazó társaságnál: az értékpapír-forgalmazás bevétele, növelve a
kapott kamatok és kamatjellegű bevételek összegéve,
f./ az egyházi jogi személynél, valamint az egyház által alapított intézménynél: a
könyvvezetési kötelezettségtől függően a vállalkozási tevékenységből származó a./
pont alatti nettó árbevétel, vagy pénzforgalmi bevétel,
g./ a b./ - f./ pontban nem említett szervezeteknél (lakásszövetkezet, társasház,
alapítvány, társadalmi szervezet, ügyvédi iroda, intézmény, stb) – könyvvezetési
kötelezettségtől függően - a vállalkozási tevékenységből származó, az a./ pont
szerinti nettó árbevétel vagy pénzforgalmi bevétel,
h./ a magánszemélyek jövedelemadójáról szóló törvény hatálya alá tartozó vállalkozók
esetében a tevékenységükkel (termékeladás, szolgáltatás) összefüggésben kapott
általános forgalmi adó nélküli készpénz, jóváírás, természetben kapott juttatás, vagy
bármilyen vagyoni érték, növelve az árkiegészítéssel és csökkentve a fogyasztási
adóval,
7. vállalkozó: a gazdasági tevékenységet saját nevében és kockázatára haszonszerzés
céljából, üzletszerűen végző
a./ vállalkozói igazolvánnyal rendelkező magánszemély,
b./ az egyéni vállalkozásról szóló törvény hatálybalépését megelőző jogszabályok alapján
kisiparosnak, magánkereskedőnek minősülő magánszemély, valamint a jogi személy
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részlegét szerződéses rendszerben üzemeltető magánszemély,
c./ a személyi jövedelemadóról szóló törvényben meghatározott mezőgazdasági
őstermelő, feltéve, hogy őstermelői tevékenységéből származó bevétele az adóévben a
600 000 forintot meghaladja,
d./ az egyes tevékenységek gyakorlásáról szóló jogszabályok alapján meghatározott
feltételek szerint végezhető, de vállalkozói igazolványhoz nem kötött (pl. egyéni
ügyvédi, magán orvosi, szakértői, tervezői) tevékenységet folyató magánszemély.
e./ jogi személy, ide értve a felszámolás vagy végelszámolás alatt lévő jogi személyt is.
f./ egyéb szervezet, ide értve a felszámolás vagy végelszámolás alatt lévő jogi személyt is.
8. telephely: az adóalany olyan állandó üzleti létesítménye - függetlenül a használat
jogcímétől - ahol részben vagy egészben iparűzési tevékenységet folytat azzal, hogy a
telephely kifejezés magában foglalja különösen a gyárat, az üzemet, a műhelyt, a raktárt,
az irodát, a fiókot, a képviseletet, a termőföldet, a hasznosított (bérbe vagy lízingbe adott)
ingatlant.
9. idényjellegű tevékenység: az a vállalkozási tevékenység, amelyet a vállalkozó állandó
székhellyel, telephellyel az év meghatározott szakához kötötten rendszeresen végez,
10. közszolgáltató szervezet: a Magyar Posta Részvénytársaság, a Magyar Rádió, a Magyar
Televízió, továbbá a helyi és helyközi menetrend szerinti tömegközlekedést lebonyolító
szervezetek, a közüzemi ellátást alapellátásként végző szervezetek közül a villamos- és
gázenergia-, a távfűtés-, melegvíz-,ivóvíz-, csatornaszolgáltatást nyújtók, ideértve a
víziközmű társulatot is.
Alapellátásként az a szervezet végez közüzemi ellátást, amelynek nettó árbevétele
legalább 75 %-ban ebből a tevékenységből származik.
11. eladott áruk beszerzési értéke: A kettős könyvvitelt vezető vállalkozások esetében a
vásárolt és változatlan formában eladott anyagoknak, áruknak - a sz mvitelről szóló
törvény szerint az eladott áruk beszerzési értékeként elszámolt - beszerzési értéke.
Az egyszeres könyvvitelt, valamint - az SZJA adóról szóló törvény hatálya alá tartozó pénzforgalmi nyilvántartást vezető vállalkozók esetében a tárgyévi árubeszerzésre fordított
kiadás csökkentve a leltár szerinti záró árukészlet értékével, növelve a leltár szerinti nyitó
árukészlet értékével. Nem minősül eladott áruk beszerzési értékének a saját előállítású
félkész és kész termékeknek a számvitelről szóló törvény szerint eladott áruk beszerzési
értékeként elszámolt értéke, továbbá az az érték, amelyet a 12. pont szerint
anyagköltségként, a 13. pont szerint alvállalkozói teljesítések értékeként kell figyelembe
venni.
12. anyagköltség: A kettős könyvvitelt vezető vállalkozók esetében a vásárolt anyagoknak
anyagköltségként elszámolt beszerzési értéke. Az egyszeri számvitelt, valamint
pénzforgalmi nyilvántartást vezető vállalkozók esetében a tárgyévi anyagbeszerzésre
fordított kiadás, csökkentve a leltár szerinti záró anyagkészlet értékével, növelve a leltár
szerinti nyitó anyagkészlet értékével. Nem minősül anyagköltségnek a saját
vállalkozásában végzett beruházáshoz felhasznált anyagok beszerzési értéke, továbbá az
az érték, amelyet a 11. pont szerint az eladott áruk beszerzési értékeként, a 13. pont
szerint az alvállalkozói teljesítések értékeként kell figyelembe venni.
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13. alvállalkozó teljesítések értéke: Az adóalany által továbbszámlázott, olyan alvállalkozói
teljesítés értéke, amelynek végzése során az adó alany mind megrendelővel, mind
alvállalkozóval a Ptk. szerinti vállalkozási szerződéses kapcsolatban áll, valamint a
továbbszámlázott közvetített szolgáltatások értéke, feltéve, hogy az eladott áruk beszerzési
értékeként, vagy anyagköltségként nem vette figyelembe.
14. székhely: Belföldi szervezet esetében az alapszabályában(alapító okiratában), a
cégbejegyzésben (bírósági nyilvántartásban), az egyéni vállalkozó esetében a vállalkozói
igazolványban ekként feltüntetett hely, ilyen hely hiányában vagy több ilyen hely van,
akkor a központi ügyvezetés helye, a magánszemélyek esetében az állandó lakhely.
A külföldi székhelyű vállalkozás magyarországi fióktelepe vonatkozásában a székhely
alatt a cégbejegyzésben a fióktelep helyeként megjelölt helyet kell érteni.
15. alapkutatás, alkalmazott kutatás, kísérleti fejlesztés közvetlen költsége: a társasági
adóról és az osztalékadóról szóló 1996. évi LXXXI. törvény (a továbbiakban: Tao tv.)
4. § 32. pontja szerinti saját tevékenységi körben megvalósított K+F tevékenység
közvetlen költsége;

Bér: 2013. március 07

Matics János
polgármester

Várnai Ildikó
jegyző
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