
SZIGETBEC SE rÖz sÉc Óxronuauy Z AT
rÉpvI sBro-rB srÜrBrÉlrgr
1612009. (X1I.23.) sz. rendelete a

HELYI IPARŰZÉSI ADÓRÓL

Szigetbecse Község Önkormányzat Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló

1990. évi LXV. törvény 16.$ (1) bekezdése, valamint a helyi adólaól szóló 1990. évi C.

törvény l.s (1)bekezdése a|apjárt azalábbí rendeletet alkotja a helyi iparűzési adóról:

Adókötelezettség

1.$ Adóköte|es az önkormanyzat illetékességi területén állandó, YIEY ideiglenes jelleggel

végzett vállalkozási tevékenység (továbbiakban: iparuzési tevékenység).

Az ad,ő alanya

2.$ Az adő alanya a váI|alkoző.

Yá\Ia|koző: a gazdasági tevékenységet saját nevében és kockázatárahaszonszerzés
céljából' üzletszerűen uégző

a.l a személyi jövedelemadóról szóló törvényben meghatátozott egyéni vállalkozó

bj a személyi jövedelemadóról szőIő törvényben meghatározott mezőgazdasági

őstermelő, feltéve' hogy őstermelői tevékenységéből származő bevétele aZ

adóévben a 600.000 Ft-ot meghaladja,

c./ jogi személy, ideértve azt is,ha az felszámoláS vagy végelszámolás alatt áll,

d'.l egyéni cég, eg,,éb szervezet, ideértve azt is,ha az fe|számo|áS vagy

végelszámolás alatt ál1.

Az adókötelezettség keletkezése és megszűnése

3 $ (1) Az adóköt elezettség az iparuzési tevékenység megkezdésének napjával keletkezik

és a tevékenység megszüntetésének nap1ával szűnik meg'

(2) Lz önkormányzat illetékességi területén ideiglenes (alkalmi) jelleggel végzett

iparűzési tevókenység esetén a tevékenység végzésének időtartama aZ irányadó

aZ adókotelezettség időbeni terjedelmére'
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Adóalap

4.$ a.l Az álIartdő jelleggel végzett ipanizési tevékenység esetén az adő alapja a
nettó arbevétel csökkentve

- az eladott áruk beszerzési értékével
- a kozvetített szolgáltatások értékével
- az anyagköltséggel
- alapkutatás, alkalm azott kutatás, kísérleti fejlesáés

adóévben elszámolt közvetlen költségével'

b.l Ha a vállalkoző tobb önkormányzat illetékességi területén végez állandó
jellegű iparúzési tevékenységet, akkor az adó alapját - a tevékenység
sajátosságaira leginkább jellemzően a vállalkozőnak kell a jogszabályban
meghatározottak szerint megosáania.

c./ Ideiglenes jelleggel végzett iparuzési tevékenység esetében aZ adőt a
tevékenység végzésének naptari napjai alapján kell megállapítani.
Minden megkezdett nap egy napnak számít.

Adómérték

5.$ (1) Áilandó jelteggel végzettiparuzésitevékenység esetén az évt adó mértéke: 1,5oÁ

(2) Az ideiglenes jelleggel végzett iparuzésí tevékenység esetén az
adó mértéke 2.500'- Ftlnap

Adóelőleg

6 $ (1) A vállalkoző - a (2) bekezdésben foglaltak kivételével - ahelyi iparuzésiadőra
adóelőleget köteles ftzetni.

(2) Nem köteles adóelőleget ftzetni az előtársaság, továbbá az adókoteles
tevékenységet jogelőd nélkül kezdő vállalkozó, az adőkötelezettség
keletkezésének adóévében. Nem a\kalmazhatő ez a rendelkezés a mar
működő, de az a onkormányzat illetékességi területén első ízben adóköteles
tevékenységet kezdő váIla|koző esetében.

Nemterheli elő\egfizetési kötelezettség az ideiglenes tevékenységet folytató
váL|alkozőt.
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7.$. A helyi iparűzési adóelőleget önadózással kell teljesíteni az adőzőnak.

Az adóelőleg összegét félévi részletekben:
az adóév március 15-ig, illetve szeptember 15-ig kell megfizetni.

Hatályba léptető rendelkezés

Ez a rendeLet 2010.január l-én lép hatályba, egyidejűleg a I2l2007.lXII.I}.l sz.
rendelet hatáIyát vesái.

E rendelet a belső piaci szoigáltatasokróI szőlő, azEurőpl-* Parlament és a Tanács
2006|I23.EK. iranyelvnek való megfelelést szolgálja.

Szigetbecse, 2009. december 17.
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A rendelet kihirdetve: 2009. december 23.


