Szécsény Város Önkormányzat Képviselı-testülete
Szécsény Város Önkormányzat Képviselı-testületének
24/2004.(XII.29.) számú rendelete
a helyi adókról szóló 21/1991.(XII.17.) számú – többször
módosított - rendelet módosításáról
Szécsény Város Önkormányzat Képviselı-testülete a helyi adókról szóló
21/2003.(XI.25) számú rendeletét (továbbiakban: Rendelet) az alábbiak
szerint módosítja:
1. §
Ahol a helyi adórendelet az adózós rendjérıl szóló 1990. évi XCI. törvényre
hivatkozik, ott valamennyi esetben értelemszerően a hivatkozás törvényi
helye a 2003. évi XCII. törvény.
2. §
A Rendelet, magánszemélyek kommunális adója fejezet 10. §-ában a
megállapított adó mértéke 3.000 Ft-ra változik.
3. §
A Rendelet 11. § (1) bekezdése kiegészül a következı szövegrésszel:
„maximum 2007. december 31-ig, de ilyen jogcímen mentesség 2005.
január 1-je után nem keletkeztethetı.”
4. §
A Rendelet 11. § (6) bekezdése kiegészül a következı szövegrésszel:
„maximum 2007. december 31-ig, de ilyen jogcímen mentesség 2005.
január 1-je után nem keletkeztethetı.”
5. §
A Rendelet 12. §-a hatályon kívül helyezve.
6. §
A Rendelet 20/C. § (2) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép:
„(2) A mezıgazdasági ıstermelıi igazolvánnyal rendelkezı magán-személy
évi 600.000 Ft bevételig mentes a helyi iparőzési adó alól.”
7. §
A Rendelet 20/C. § (4) bekezdése hatályon kívül helyezve.
8. §
A Rendelet 20/D. §-a helyében az alábbi rendelkezés lép:
„20/D. §
(1) A 20/G. (1) bekezdés szerinti adóalap csökkenthetı az adóévi mőködés
hónapjai alapján számított adóévi átlagos statisztikai állományi létszámnak
az elızı adóévi mőködés hónapjai alapján az elızı adóévre számított
átlagos statisztikai állományi létszámhoz képest bekövetkezett - fıben
kifejezett - növekménye után 1 millió forint/fı összeggel.
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(2) Nem vehetı igénybe az adóalap-mentesség azon létszámbıvítéshez,
amely állami támogatás igénybevételével jött létre. E bekezdés
alkalmazásában állami támogatás a Munkaerıpiaci Alapból folyósított olyan
támogatás, amelynek feltétele új munkahely létesítése.
(3) Az átlagos statisztikai állományi létszámot a Központi Statisztikai
Hivatal Útmutató az intézményi munkaügyi statisztika kérdıíve kitöltéséhez
c. kiadvány 1999. január 1. napján érvényes szabályai szerint kell - két
tizedesjegy pontossággal - számítani. Az adóévi átlagos statisztikai
állományi létszám számítása során figyelmen kívül kell hagyni azt, aki
egyébként a statisztikai állományi létszámba tartozik, ám állományba
kerülését közvetlenül megelızıen a vállalkozóval a társasági adóról és az
osztalékadóról szóló törvény szerinti kapcsolt vállalkozásnak minısülı
vállalkozásnál tartozott az átlagos statisztikai állományi létszámba.
(4) Az adóévben jogelıd nélkül alakult vállalkozó - magánszemély
vállalkozónál vállalkozónak az adóévet megelızı két adóév egyikében sem
minısülı vállalkozó - esetén az elızı adóévi statisztikai állományi
létszámnak nulla fıt kell tekinteni. Az adóévben átalakulással létrejött
vállalkozó esetén az adóévet megelızı adóév statisztikai állományi
létszámának a jogelıd vállalkozó statisztikai állományi létszámát kell
tekinteni. Az adóévben szétválással (különválás, kiválás) létrejött
vállalkozók esetén az adóévet megelızı adóév számított statisztikai
állományi létszámának a jogelıd vállalkozó statisztikai állományi
létszámának olyan arányával számított összegét kell tekinteni, amilyen
arányt a szétválással létrejött vállalkozók végleges vagyonmérlegeiben
külön-külön feltüntetett vagyonérték képvisel a szétválással létrejött
vállalkozók végleges vagyonmérlegeiben szereplı együttes vagyonértékben.
Az adóévben egyesüléssel (összeolvadás, beolvadás) létrejött vállalkozó
esetén az adóévet megelızı év statisztikai állományi létszámának az
egyesülés elıtt meglévı jogelıd vállalkozók együttes statisztikai állományi
létszámát kell tekinteni.
(5) Az adóalap-mentesség az adóévet követıen az adóévrıl szóló
bevallásban vehetı igénybe.
(6) Ha az adóévben a vállalkozó átlagos statisztikai állományi létszáma az
elızı adóév átlagos statisztikai állományi létszámához képest 5%-ot
meghaladó mértékben csökken, akkor az adóévet megelızı adóévre igénybe
vett adóalap-mentesség összegével a Htv. 39. §-ának (1) bekezdése szerinti
adóalapot meg kell növelni.”
9. §
A Rendelet 20/F. § (1)–(4) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép:
„(1) Állandó jelleggel végzett iparőzési tevékenység esetén az adó alapja az
értékesített termék, illetıleg végzett szolgáltatás nettó árbevétele,
csökkentve az eladott áruk beszerzési értékével és a közvetített
szolgáltatások értékével, valamint az anyagköltséggel.
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(2) Ha a vállalkozó több önkormányzat illetékességi területén végez állandó
jellegő iparőzési tevékenységet, akkor az adó alapját - a tevékenység
sajátosságaira leginkább jellemzıen - a vállalkozónak kell a rendelet 1.
számú mellékletben meghatározottak szerint megosztania.
(3) Ideiglenes jelleggel végzett iparőzési tevékenység esetében az adót a
tevékenység végzésének naptári napjai alapján kell megállapítani. Minden
megkezdett nap egy napnak számít.”
10. §
A Rendelet 20/G. § (5) bekezdése hatályon kívül helyezve, helyébe az
alábbi (5)-(6) bekezdés kerül:
„(5) Az egyszerősített vállalkozói adó hatálya alá tartozó vállalkozó az adó
alapját - a 20/G. § (1) bekezdésében foglalt elıírásoktól eltérıen - az
egyszerősített vállalkozói adó alapjának 50%-ában is megállapíthatja.
(6) Ha a vállalkozó az egyszerősített vállalkozói adóról szóló törvény
hatálya alól kikerül, akkor az adó alapját az egyszerősített vállalkozói adóról
szóló törvény szerinti adóévére az (1) bekezdés szerint, a naptári év
hátralévı részére a Htv. 39. § (1) bekezdése vagy a Htv. 39/A. § elıírásai
szerint kell megállapítani, utóbbi esetén feltéve, hogy a Htv. 39/A. §-ban
foglalt feltételek egyébként fennállnak.”
11. §
A rendelet 20/I. § (7) bekezdése hatályon kívül helyezve.
12. §
A Rendelet 20/J. § (5) bekezdése hatályon kívül helyezve.
13. §
A Rendelet 20/K. §-a valamint a 26. §-a hatályon kívül helyezve, és helyébe
az alábbi új 26. § kerül:
„26. § Értelmezı rendelkezések:
E rendelet alkalmazásában:
1. önkormányzat illetékességi területe: az önkormányzat közigazgatási
határa által behatárolt - bel- és külterületet magában foglaló - térség,
amelyre az önkormányzati hatáskör kiterjed;
2. vagyoni értékő jog: a kezelıi jog, a vagyonkezelıi jog, a tartós
földhasználat, a haszonélvezet, a használat joga - ideértve a külföldiek
ingatlanhasználati jogát is -, a földhasználat és a lakásbérlet;
3. külterület: a település közigazgatási határának belterületén kívül esı
földrészlete, ideértve a zártkertet is;
4. építmény: olyan ingatlan jellegő, végleges vagy ideiglenes mőszaki
alkotás (épület, mőtárgy), amely általában a talajjal való egybeépítés vagy a
talaj természetes állapotának megváltoztatása révén jött létre. Nem minısül
építménynek a három évnél rövidebb idıtartamra létesített építmény;
5. épület: az olyan építmény, amely a környezı külsı tértıl
épületszerkezetekkel részben vagy egészben elválasztott teret alkot és ezzel

4
az állandó vagy idıszakos tartózkodás, illetıleg használat feltételeit
biztosítja, ideértve az olyan önálló létesítményt is, amely részben vagy teljes
belmagasságával a környezı csatlakozó terepszint alatt van. Épületrész az
épület mőszakilag elkülönített, külön bejárattal ellátott része;
6. tulajdonos: az ingatlan tulajdonosa az a személy vagy szervezet,
aki/amely
az
ingatlan-nyilvántartásban
tulajdonosként
szerepel.
Amennyiben az ingatlan tulajdonjogának átruházására irányuló szerzıdést a
földhivatalhoz benyújtották - melynek tényét a földhivatal széljegyezte -, a
szerzı felet kell tulajdonosnak tekinteni. Újonnan létrehozott
épület/épületrész tulajdonjogának átruházása esetén a szerzıdés
földhivatalhoz történı benyújtását követıen a szerzı felet a
használatbavételi engedély kiadásának idıpontjától kell tulajdonosnak
tekinteni. Egyéb módon történı tulajdonszerzés esetére a Polgári
Törvénykönyv vonatkozó szabályai az irányadók;
7. lakás és szükséglakás: a lakások és helyiségek bérletére, valamint
elidegenítésükre vonatkozó egyes szabályokról szóló 1993. évi LXXVIII.
törvény 2. mellékletének 1-6. pontjában foglaltak alapján ilyennek minısülı
és az ingatlan-nyilvántartásban lakóház vagy lakás megnevezéssel
nyilvántartott, vagy ilyenként feltüntetésre váró ingatlan, a rendeltetésszerő
használatához szükséges - helyben szokásos vagy elıírt teleknagyságot meg
nem haladó földrészlettel együtt, azzal, hogy nem minısül szükséglakásnak
az a helyiségcsoport, amely csak azért nem sorolható be komfortfokozatba,
mert nem rendelkezik melegpadlós helyiséggel;
8. építmény megszőnése: ha az épületet lebontják, vagy megsemmisül;
9. korrigált forgalmi érték: az illetékekrıl szóló törvény alkalmazásával
megállapított forgalmi érték 50%-a;
10. nevelési, oktatási intézmény: a közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX.
törvény 20-23. §-ában, a felsıoktatásról szóló 1993. évi LXXX. törvény 2.
§-ában és a szakképzésrıl szóló 1993. évi LXXVI. törvény 2. §-ában
meghatározott intézmény;
11. ingatlan: a föld és a földdel alkotórészi kapcsolatban álló minden
dolog;
12. belterületi földrészlet: épülettel be nem épített minden olyan
földterület, amelyet az ingatlan-nyilvántartás belterületként tart nyilván, ide
nem értve az ingatlan-nyilvántartásban mővelési ág szerint
aranykoronaértékkel nyilvántartott és ténylegesen mezıgazdasági mővelés
alatt álló telket;
13. kommunális beruházás: a közmő (a településekre vagy azok jelentıs
részére kiterjedı elosztó és vezetékrendszerek és az ezekkel kapcsolatos
létesítmények, amelyek a fogyasztók vízellátási - ideértve a belvíz-, a
csapadék- és szennyvízelvezetési, tisztítási-, villamos energia, hı-,
gázenergia és távbeszélési igényeit elégítik ki), valamint az út és járda
építés;
14. korrigált átlagos statisztikai állományi létszám: a Központi
Statisztikai Hivatal Útmutató az intézményi munkaügyi statisztika kérdıíve
kitöltéséhez címő 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 közremőködésre kötelezett, vagy
azt mellékszolgáltatásként végzi, valamint a segítı családtagot;
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15. állandó lakos: aki a lakcímbejelentés szabályai szerint nyilvántartásba
vett lakóhellyel, tartózkodási hellyel rendelkezik az önkormányzat
illetékességi területén;
16. nettó árbevétel:
a) a számviteli törvényben meghatározott értékesítés nettó árbevétele
(egyszeres könyvvitelt vezetı vállalkozó esetében: a pénzügyileg rendezett
nettó árbevétel és a nem pénzben kiegyenlített értékesítés nettó
árbevételének együttes összege), növelve a befektetett pénzügyi eszközök
után kapott (járó) kamatok, valamint az egyéb kapott (járó) kamatok és
kamatjellegő bevételek üzleti évben kimutatott összegének 50%-ával,
csökkentve a jövedéki adó fizetésére kötelezett vállalkozó esetében az
adóhatósággal elszámolt - az egyéb szolgáltatások értékeként, illetve az
egyéb ráfordítások között kimutatott - jövedéki adó összegével, továbbá az
egyéb ráfordítások között kimutatott, az adóhatósággal elszámolt
regisztrációs adó, energiaadó összegével, feltéve, ha az így elszámolt
regisztrációs adó, energiaadó összege az értékesítés nettó árbevételét
növelte, a b)-j) alpontokban foglalt eltérésekkel,
b) a hitelintézeteknél és pénzügyi vállalkozásoknál: a kapott kamatok és
kamatjellegő bevételek csökkentve a fizetett kamatokkal és kamatjellegő
ráfordításokkal, 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 nyereségjellegő különbözete tartozik a nettó
árbevételbe. A számviteli törvény szerinti kereskedési célú származékos
ügyletek esetében azok eredményének összevont különbözete tartozik a
nettó árbevételbe, ha az nyereségjellegő,
c) biztosítóknál: a biztosítástechnikai eredmény növelve a nettó mőködési
költségekkel, a befektetésekbıl származó biztosítástechnikai ráfordításokkal
(csak életbiztosítási ágnál), az egyéb biztosítástechnikai ráfordításokkal, a
kapott kamatokkal és kamatjellegő bevételekkel, a biztosítási állományhoz
kapcsolódó tárgyi eszközök bevételeivel, a befektetések értékesítésének
árfolyamnyereségével és az egyéb befektetési bevételekkel (nem
életbiztosítási ágnál), az életbiztosításból allokált befektetési bevétellel,
valamint a nem biztosítási tevékenység bevételeivel, valamint csökkentve a
Kártalanítási Számlával szemben ráfordításként elszámolt összeggel, a
tőzvédelmi hozzájárulásként elszámolt összeggel és a biztosítottaknak
visszajuttatandó befektetési eredménnyel. Fedezeti ügyletek esetén az
alapügylet (fedezett tétel) nyereségének/veszteségének és az ahhoz tartozó
fedezeti ügylet veszteségének/nyereségének nyereségjellegő különbözete
tartozik a nettó árbevételbe. A számviteli törvény szerinti kereskedési célú
származékos ügyletek esetében azok eredményének összevont különbözete
tartozik a nettó árbevételbe, ha az nyereségjellegő,
d) a költségvetési szerveknél: a vállalkozási tevékenységgel kapcsolatos
pénzforgalmi bevétel,
e) befektetési vállalkozásoknál: a befektetési szolgáltatási tevékenység
bevételei növelve a nem befektetési szolgáltatási tevékenység bevételeivel,
valamint a kapott kamatokkal és kamatjellegő bevételekkel. Fedezeti
ügyletek esetén az alapügylet (fedezett tétel) nyereségének/veszteségének és
az
ahhoz
tartozó
fedezeti
ügylet
veszteségének/nyereségének
nyereségjellegő különbözete tartozik a nettó árbevételbe. A számviteli
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törvény szerinti kereskedési célú származékos ügyletek esetében azok
eredményének összevont különbözete tartozik a nettó árbevételbe, ha az
nyereségjellegő,
f) az egyházi jogi személynél, valamint az egyház által alapított
intézménynél: a könyvvezetési kötelezettségtıl függıen a vállalkozási
tevékenységbıl származó a) pont alatti nettó árbevétel, vagy pénzforgalmi
bevétel,
g) a külföldi székhelyő vállalkozás magyarországi fióktelepénél, valamint
a külföldi székhelyő európai részvénytársaság magyarországi telephelyénél,
továbbá egyéb más külföldi székhelyő vállalkozás magyarországi
telephelyénél: a fióktelep (telephely) számviteli beszámolója (ha a
telephelynek számviteli beszámolókészítési kötelezettsége nincs, akkor
nyilvántartásai, bizonylatai) alapján kimutatott, az a) pont szerinti, - illetve
ha a külföldi székhelyő vállalkozás a b), c) és e) alpontok valamelyikében
említett szervezet, akkor az ott meghatározottak szerinti - nettó árbevétel.
Amennyiben a fióktelep (telephely) szerepel a Pénzügyi Szervezetek Állami
Felügyelete által a kockázati tıkebefektetésekrıl, a kockázati
tıketársaságokról, valamint a kockázati tıkealapokról szóló törvény
elıírásai szerint vezetett nyilvántartásban, akkor a j) alpont szerinti nettó
árbevétel,
h) a b)-g) és j) alpontokban nem említett szervezetnél (lakásszövetkezet,
társasház, alapítvány, társadalmi szervezet, ügyvédi iroda, intézmény stb.) könyvvezetési kötelezettségtıl függıen - a vállalkozási tevékenységbıl
származó, az a) pont szerinti nettó árbevétel vagy pénzforgalmi bevétel.
Nem minısül vállalkozási tevékenységbıl származó árbevételnek a
társasház és a lakásszövetkezet belsı szolgáltatásból származó árbevétele,
i) 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, továbbá az
adóhatósággal elszámolt regisztrációs adó összegével, feltéve, ha a
regisztrációs adó összege a termék ellenértéke részeként bevételként került
kimutatásra,
j) a kockázati tıkebefektetésekrıl, a kockázati tıketársaságokról, valamint
a kockázati tıkealapokról szóló törvény hatálya alá tartozó kockázati
tıketársaságoknál és a kockázati tıkealapoknál: az a) pont szerinti nettó
árbevétel, valamint a befektetett pénzügyi eszköznek minısülı részvények,
részesedések - kockázati tıkebefektetések - eladási árának és könyv szerinti
értékének különbözetében keletkezett, a mérlegkészítés idıpontjáig
pénzügyileg realizált árfolyamnyereség, továbbá az ilyen befektetések után
kapott osztalék és részesedés együttes összege;
17. piaci és vásározó kiskereskedelem: piacokon, vásárokon folytatott
kicsinybeni, közvetlenül a végsı fogyasztónak történı értékesítés;
18. építıipari tevékenység: a Gazdasági Tevékenységek Egységes
Osztályozási Rendszere (TEÁOR) 2003. január 1-jén hatályos besorolása
szerint az Építıipar nemzetgazdasági ágba tartozó tevékenységek
összessége,
19. vállalkozó: a gazdasági tevékenységet saját nevében és kockázatára
haszonszerzés céljából, üzletszerően végzı
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a) a személyi jövedelemadóról szóló törvényben meghatározott egyéni
vállalkozó,
b) a személyi jövedelemadóról szóló törvényben meghatározott
mezıgazdasági ıstermelı, feltéve, hogy ıstermelıi tevékenységébıl
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;
e) jogi személy, ideértve a felszámolás vagy végelszámolás alatt levı jogi
személyt is;
f) egyéb szervezet, ideértve a felszámolás vagy végelszámolás alatt levı
szervezetet is;
20. önkormányzat költségvetése javára megállapított adó: mindazon adók,
illetékek, adójellegő kötelezettségek, amelyeknek az önkormányzat
költségvetése javára való teljesítését jogszabály írja elı;
21. telephely: a) az adóalany olyan állandó üzleti létesítménye függetlenül a használat jogcímétıl -, ahol részben vagy egészben iparőzési
tevékenységet folytat, azzal, hogy a telephely kifejezés magában foglalja
különösen a gyárat, az üzemet, a mőhelyt, a raktárt, a bányát, a kıolaj- vagy
földgázkutat, az irodát, a fiókot, a képviseletet, a termıföldet, 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 történı továbbítását szolgáló berendezés,
amennyiben annak üzemeltetése rendszeres személyes jelenlétet kíván,
c) vezetékes gázszolgáltatás, villamosenergia-szolgáltatás (a továbbiakban
ezen alpont alkalmazásában együtt: szolgáltatás) közvetlenül a végsı
fogyasztónak történı nyújtása esetén azon önkormányzat illetékességi
területe, ahol a szolgáltatás nyújtása a végsı fogyasztó számára történik.
22. idényjellegő tevékenység: az a vállalkozási tevékenység, amelyet a
vállalkozó állandó székhellyel, telephellyel az év meghatározott szakához
kötötten rendszeresen végez;
23. szociális intézmény: a szociális ellátásokról szóló törvényben
meghatározott személyes szociális gondoskodást nyújtó szervezet,
vállalkozás;
24. egészségügyi intézmény: minden olyan szervezet, vállalkozás, amely
járó- vagy fekvıbeteg-ellátást, megelızı, illetıleg szőrıvizsgálatot,
diagnosztikai vizsgálatot, gyógyító célú vagy más egészségügyi
beavatkozást, utókezelést, rehabilitációt, illetve mentıszolgálatot végez,
továbbá, amely gyógyszert forgalmaz;
25. közszolgáltató szervezet: a Magyar Posta Részvénytársaság, a Magyar
Rádió Részvénytársaság, a Magyar Televízió Részvénytársaság, a Duna
Televízió Részvénytársaság, a Magyar Távirati Iroda Részvénytársaság,
Diákhitel Központ Részvénytársaság, továbbá a helyi és helyközi menetrend
szerinti tömegközlekedést lebonyolító szervezetek, a közüzemi ellátást
alapellátásként végzı szervezetek közül a távfőtés-, melegvíz-, ivóvíz-,
csatornaszolgáltatást (a továbbiakban: szolgáltatás) nyújtók, ideértve a
víziközmő-társulatot is. Alapellátásként az a szervezet végez közüzemi
ellátást, amelynek nettó árbevétele legalább 75%-ban közvetlenül a
fogyasztók számára történı szolgáltatás nyújtásából származik;
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26. eladott áruk beszerzési értéke: a kettıs könyvvitelt vezetı
vállalkozások esetében a vásárolt és változatlan formában eladott
anyagoknak, áruknak - a számvitelrıl szóló törvény szerint az eladott áruk
beszerzési értékeként elszámolt - bekerülési (beszerzési) értéke. Az
egyszeres könyvvitelt, valamint - a személyi jövedelemadóról szóló törvény
hatálya alá tartozó - pénzforgalmi nyilvántartást vezetı vállalkozók esetében
a tárgyévi árubeszerzésre fordított kiadás, csökkentve a kifizetett árukészlet
leltár szerinti záró értékével, növelve a kifizetett árukészlet leltár szerinti
nyitó értékével. Csökkenti az eladott áruk beszerzési értékét az az érték,
amellyel az adóalany a 27. pont szerint anyagköltségként, a 30. pont szerint
közvetített szolgáltatások értékeként nettó árbevételét csökkentette;
27. anyagköltség: a kettıs könyvvitelt vezetı vállalkozások esetében a
vásárolt anyagoknak - a számvitelrıl szóló törvény szerint anyagköltségként elszámolt bekerülési (beszerzési) értéke. Az egyszeres
könyvvitelt, valamint - a személyi jövedelemadóról szóló törvény hatálya
alá tartozó - pénzforgalmi nyilvántartást vezetı vállalkozók esetében a
tárgyévi anyagbeszerzésre fordított kiadás, csökkentve a kifizetett
anyagkészlet leltár szerinti záró értékével, növelve a kifizetett anyagkészlet
leltár szerinti nyitó értékével. Csökkenti az anyagköltséget a saját
vállalkozásban végzett beruházáshoz felhasznált anyagok bekerülési
(beszerzési) értéke, továbbá az az érték, amellyel az adóalany a 26. pont
szerint az eladott áruk beszerzési értékeként, a 30. pont szerint a közvetített
szolgáltatások értékeként nettó árbevételét csökkentette;
28. anyag, áru: a számvitelrıl szóló törvény szerinti vásárolt készletekbıl
az anyagok, az áruk;
29. az egyszerősített vállalkozói adónak a számviteli törvény hatálya alá
nem tartozó alanya esetében nettó árbevétel: a 16. pont i) alpontja szerinti
nettó árbevétel, eladott áruk beszerzési értéke és anyagköltség: a 26. és a 27.
pontokban foglalt, pénzforgalmi nyilvántartást vezetı vállalkozókra
meghatározott eladott áruk beszerzési értéke és anyagköltség;
30. közvetített szolgáltatások értéke: az adóalany által saját nevében
vásárolt és a harmadik személlyel (a megrendelıvel) írásban kötött
szerzıdés alapján, a szerzıdésben rögzített módon részben vagy egészben,
de változatlan formában továbbértékesített (továbbszámlázott) szolgáltatás
értéke. Közvetített szolgáltatásnál az adóalany vevıje és nyújtója is a
szolgáltatásnak, az adóalany a vásárolt szolgáltatást részben vagy egészben
közvetíti úgy, hogy a megrendelıvel kötött szerzıdésbıl a közvetítés
lehetısége, a számlából a közvetítés ténye, vagyis az, hogy az adóalany
nemcsak a saját, hanem az általa vásárolt szolgáltatást is értékesíti
változatlan formában, de nem feltétlenül változatlan áron, egyértelmően
megállapítható. Ide sorolandó továbbá a közvetített szolgáltatások közé nem
tartozó, az adóalany által továbbszámlázott olyan alvállalkozói teljesítés
értéke, amelynek végzése során az adóalany mind megrendelıjével, mind
alvállalkozójával a Polgári Törvénykönyv szerinti - írásban kötött vállalkozási szerzıdéses kapcsolatban áll, feltéve, hogy azzal az adóalany a
26. pont szerint eladott áruk beszerzési értékeként vagy a 27. pont szerint
anyagköltségként nettó árbevételét nem csökkentette;
31. 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 ha több ilyen hely van, akkor a központi
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ügyvezetés helye, a magánszemélyek esetében az állandó lakóhely. A
külföldi székhelyő vállalkozás magyarországi fióktelepe vonatkozásában a
székhely alatt a cégbejegyzésben a fióktelep helyeként megjelölt helyet kell
érteni;
32. saját vállalkozásban végzett beruházás: a számviteli törvény szerinti
tárgyi eszköznek minısülı eszközök saját vállalkozásban végzett
megvalósítása, létesítése, bıvítése, rendeltetésének megváltoztatása,
átalakítása, élettartamának növelése, eredeti állagának helyreállítását
szolgáló felújítása - ide nem értve a tárgyi eszköz folyamatos, zavartalan,
biztonságos üzemeltetését szolgáló javítási, karbantartási munkákat, továbbá
az erdınevelési, erdıfenntartási, erdıfelújítási munkákat - akkor is, ha az
adóalany kizárólag a beruházás megvalósításához szükséges anyagot
biztosítja;
33. építési tilalom: az épített környezet alakításáról és védelmérıl szóló
törvény alapján elrendelt változtatási, telekalakítási, illetıleg építési tilalom;
34. helyi és helyközi menetrendszerinti tömegközlekedés: a díjfizetés
ellenében bárki által igénybe vehetı menetrendszerinti személyszállító
járatokkal lebonyolított közlekedés, ideértve a bel- és külföldi légi
közlekedést is.
14. §
E rendelet 2005. január 01-jén lép hatályba.
Szécsény, 2004. december 28.

Bartusné
dr. Sebestyén Erzsébet
címzetes fıjegyzı

A rendelet kihirdetve:
Szécsény, 2004. december 29.

Bartusné
dr. Sebestyén Erzsébet
címzetes fıjegyzı

Dr. Serfızıné
dr. Fábián Erzsébet
polgármester
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1. számú melléklet a 21/1991.(XII.17.) 20/F. § (2) bekezdéséhez
A helyi iparőzési adó alapjának megosztása:
1. Az a vállalkozó, akinek a tárgyévet megelızı teljes adóévben az
iparőzési adóalapja (a továbbiakban: adóalap) nem haladta meg a 100 millió
forintot, a következı 1.1., 1.2. vagy 2.1. pont szerinti adóalap-megosztási
módszer valamelyikét köteles alkalmazni.
1.1. Személyi jellegő ráfordítással arányos megosztás módszere
A székhely, telephely(ek) szerinti településekhez (a továbbiakban együtt:
települések) tartozó foglalkoztatottak - ideértve a magánszemély vállalkozó
[Htv, 52. § 26. a)-d) pont] esetében önmagát is - után a tárgyévben
elszámolt személyi jellegő ráfordítások arányában osztható meg az adóalap.
Személyi jellegő ráfordításnak a melléklet alkalmazásában az tekintendı,
amit a számvitelrıl szóló törvény annak minısít, és a társasági adóról és
osztalékadóról szóló törvény, illetıleg a személyi jövedelemadóról szóló
törvény alapján költségként elszámolható. A magánszemély vállalkozó
esetében az önmaga után elszámolt személyi jellegő ráfordítás címén - az
említett törvényekben foglaltaktól függetlenül - 500 000 Ft-ot kell
figyelembe venni. Ha a nem magánszemély vállalkozó ügyvezetıje (a
vállalkozónak a társasági szerzıdésben, az alapító okiratban képviseletére
feljogosított magánszemély) után az adóévben személyi jellegő ráfordítás
nem merül fel, akkor ezen ügyvezetı után 500 000 forintot kell figyelembe
venni személyi jellegő ráfordítás címén. A településen kívül változó
munkahelyen foglalkoztatott személyek esetében a ráfordítást annál a
településnél kell figyelembe venni, ahol ezen személyek tényleges irányítása
történik.
A részletszámítás a következı:
a) A vállalkozó összes személyi jellegő ráfordításának összegét 100%-nak
véve, meg kell állapítani az egyes településekre esı személyi jellegő
ráfordítások százalékos arányát.
b) A vállalkozó adóalapjának olyan százaléka tartozik az egyes
településekhez, amilyen arányt az a) pont szerint megállapított százalék
képvisel.
1.2. Eszközérték arányos megosztás módszere:
A településekhez tartozó, az adóév folyamán a vállalkozási
tevékenységhez használt tárgyi eszközök eszközértékének együttes összege
arányában kell az adóalapot megosztani. Tárgyi eszköz mindaz a saját
tulajdonú, bérelt, lízingelt eszköz, amely a számvitelrıl szóló törvény szerint
tárgyi eszköz lehet. Az 50 ezer forint beszerzési érték alatti tárgyi
eszközöket - a használat idejétıl függetlenül - csak az aktiválás évében és az
azt követı adóévben kell figyelembe venni. A tárgyi eszköz értéke
(eszközérték) a tárgyi eszköznek az e melléklet szerint figyelembe veendı
értéke.
A társasági adóról és az osztalékadóról szóló törvény, illetıleg a személyi
jövedelemadóról szóló törvény hatálya alá tartozó vállalkozó egyrészt az
említett törvények rendelkezései szerint az adóévben elszámolható
értékcsökkenési leírás, a költségként elszámolható bérleti díj, lízing díj
összegét veheti eszközérték címén figyelembe, ezen túlmenıen azon
egyébként a vállalkozás tevékenységéhez használt tárgyi eszközök után,
amelyek a költségek között nem szerepelhetnek
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- termıföld esetében aranykoronánként 500 forintot;
- telek esetében a beszerzési érték 2%-át
kell eszközértéknek tekinteni.
Ha az eszközérték az elıbbiek szerint nem állapítható meg, akkor a
számviteli törvény szerinti ingatlanok esetén a beszerzési érték 2%-a, egyéb
eszközök esetén a beszerzési érték 10%-a tekintendı eszközértéknek. Ha a
nyilvántartásokból a beszerzési érték nem állapítható meg, akkor beszerzési
értéknek a társasági adóról és az osztalékadóról szóló törvény szerint
megállapított piaci érték tekintendı.
Az 50 ezer forint beszerzési érték alatti tárgyi eszközök esetében az
aktiválás évében a beszerzési (bekerülési) érték, az aktiválás évét követı
adóévben a beszerzési (bekerülési) érték 50%-a az eszközérték.
A településen kívül változó munkahelyen hasznosított tárgyi eszközök
esetében az eszközértéket annál a településnél kell figyelembe venni, ahol
ezek mőködtetésének tényleges irányítása történik, illetıleg - jármőveknél ahol azt jellemzıen tárolják.
A részletszámítás a következı:
a) A vállalkozó összes eszközértékének összegét 100%-nak véve, meg
kell állapítani az egyes településekre esı eszközértékek százalékos arányát.
b) A vállalkozó adóalapjának olyan százaléka tartozik az egyes
településekhez, amilyen arányt az a) pont szerint megállapított százalék
képvisel.
2.1. Az a vállalkozó, akinek a tárgyévet megelızı teljes adóévben az
adóalapja meghaladta a 100 millió forintot, köteles a következı adóalap
megosztási módszert alkalmazni.
Az adóalap olyan hányadát kell a személyi jellegő ráfordítással arányos
megosztás módszerével (1.1. pont) megosztani, amilyen arányt a személyi
jellegő ráfordítások összege képvisel a személyi jellegő ráfordítás és
eszközérték együttes összegén belül. A fennmaradó adóalap-részre az
eszközérték arányos megosztás módszerét (1.2. pont) kell alkalmazni.
A részletszámítás a következı:
a) Az adóalapot két részre - személyi jellegő ráfordítás arányos megosztás
módszerével megosztandó és eszközérték arányos megosztás módszerével
megosztandó részre - kell osztani. A személyi jellegő ráfordítással arányos
megosztás módszerével megosztandó adóalap-rész megállapítása az alábbi
képlet szerint történik:

AH
ahol
VAa
VAb
AH

VAa
= ------------VAa+VAb
= az 1.1. pont szerinti összes személyi jellegő ráfordítás összege
= az 1.2. pont szerinti összes eszközérték összege
= a VAa és VAb együttes összegén belül a VAa hányada.

Az adóalapnak az AH százalékban kifejezett hányadát a személyi jellegő
ráfordítás arányában kell a települések között megosztani, az adóalapnak a
fennmaradó részét pedig eszközérték arányosan kell a települések között
megosztani.
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b) Az adott településre esı adóalap egyenlı az adott településre a
személyi jellegő ráfordítással arányos megosztási módszerrel kiszámított
rész-adóalap, valamint az eszközérték arányos megosztási módszerrel
kiszámított rész-adóalap együttes összegével.
2.2. Vezetékes gázszolgáltatás, villamosenergia-szolgáltatás (a
továbbiakban ezen alpont alkalmazásában együtt: szolgáltatás) közvetlenül a
végsı fogyasztó részére történı nyújtása esetén - a melléklet 1. és 2.1.
pontjában foglaltaktól eltérıen - a helyi iparőzési adó alapját [39. § (1) bek.]
az önkormányzat illetékességi területén folytatott szolgáltatásnyújtásból
származó
számviteli
törvény
szerinti
nettó
árbevételnek
a
szolgáltatásnyújtásból származó összes számviteli törvény szerinti nettó
árbevételben képviselt arányában kell megosztani a székhely, telephely
szerinti önkormányzatok között.
3. Az egyes településekre esı adóalapok együttes összege egyenlı a
vállalkozó adóalapjának összegével.
4. Az adóelıleg számításánál ugyanazt a módszert kell alkalmazni, mint
az adó számításánál.
5. Az adóalap-megosztásra vonatkozó számításokat - a kerekítés általános
szabályai alapulvételével - hat tizedesjegy pontossággal kell elvégezni.
6. A megosztás módszerét, az adóelıleg és adó számításának menetét a
vállalkozónak - az adóhatóságok (állami, önkormányzati) által ellenırizhetı
módon - írásban rögzítenie kell.
Szécsény, 2004. december 28.

Bartusné
dr. Sebestyén Erzsébet
címzetes fıjegyzı

Dr. Serfızıné
dr. Fábián Erzsébet
polgármester

