Velem község Önkormányzatának
13/2004.(XII.10.)számú rendelete

a helyi iparőzési adóról

Velem község Önkormányzatának Képviselıtestülete az 1990. évi C. törvény /a továbbiakban: Htv./ 1.§ (1)
bekezdésében kapott felhatalmazás alapján illetékességi területén helyi iparőzési adót vezet be.

1. §
Az adó célja
Az adó bevezetésének célja a költségvetés pénzeszköz kiegészítése községfejlesztési, településtisztasági és
környezetvédelmi, továbbá községszépítési céljai eléréséhez szükséges pénzeszközök biztosítása.

2. §
Az adókötelezettség
(1)

Adóköteles az önkormányzat illetékességi területén végzett vállalkozási tevékenység /a továbbiakban:
iparőzési tevékenység/.

(2)

Az adókötelezettséget nem befolyásolja az, hogy az adó-alany az adóköteles tevékenységet a székhelyén,
vagy telephelyén (részlegében) vagy azon kívül végzi.

3. §
Az adó alanya
(1)

A rendelet alkalmazásában adóalanya vállalkozó: a gazdasági tevékenységet saját nevében és kockázatára
haszonszerzés céljából, üzletszerően végzı
a)
b)

c)
d)

a személyi jövedelemadóról szóló törvényben meghatározott egyéni vállalkozó,
a személyi jövedelemadóról szóló törvényben meghatározott mezıgazdasági ıstermelı, feltéve,
hogy ıstermelıi tevékenységébıl származó bevétele az adó évben a mindenkori adómentes
mértéket meghaladja,
a jogi személy, ideértve azt is, ha az felszámolás vagy végelszámolás alatt áll,
egyéb szervezet, ideértve azt is, ha a felszámolás vagy végelszámolás alatt áll.

4. §
Az adókötelezettség keletkezése és megszőnése
(1)
(2)

Az adókötelezettség az iparőzési tevékenység megkezdésének napjával keletkezik és a tevékenység
megszüntetésének napjával szőnik meg.
Az önkormányzat illetékességi területén ideiglenes /alkalmi/ jelleggel végzett iparőzési tevékenység
esetén a tevékenység végzésének idıtartama az irányadó az adókötelezettség idıbeni terjedelmére.

5. §
Az adó alapja
(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.

(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 tv.
mellékletben meghatározottak szerint megosztania.

(3)

A 4. § /2/ bekezdésében meghatározott esetben az ideiglenes (alkalmi) jelleggel végzett iparőzési
tevékenység adóztatása napi általányban történik.

6. §
Az adó mértéke
(1)

Az adó évi mértéke a 4. § (1) és (2) bekezdése szerinti adóalap 1,0 %-a.

(2)

Az ideiglenes (alkalmi) jelleggel végzett iparőzési tevékenység után a napi adóátalány összege:
a)
b)
c)

eseti kirakodóknál /ruházati, körhinta, céllövölde, bazáráru stb./ 1.000,- Ft.;
rendezvények alkalmával szeszesital értékesítés esetén 2.000,- Ft.;
ipari, építıipari szolgáltatásoknál 2.000,- Ft.

7. §
Adómentesség
Mentesül az adó megfizetése alól az a vállalkozó, akinek a 39. § (1) bekezdés, illetıleg 39/A. §, vagy 39/B. §
alapján számított (vállalkozási szintő) adóalapja nem haladja meg a 100.000,- Ft-ot.

8. §
Az adózás rendje
(1)

A 2. § (1) bekezdésében meghatározott vállalkozó az iparőzési adóra adóelıleget köteles fizetni.

(2)

Az adóelıleg összege az adóévet megelızı teljes évben változatlan szervezeti formában mőködı
vállalkozónál a megelızı év adójának megfelelı összeg.

(3)

A vállalkozónak az adóköteles tevékenysége megkezdésétıl számított, illetıleg az önkormányzat
iparőzési adót bevezetı rendeletének hatályba lépését követı 15 napon belül az adóévre várható adójáról
bejelentést kell tennie. Bozsok község Önkormányzatának adóhatóságához.

(4)

Az iparőzési adó bevallásának határideje minden év május 31.

(5)

Az adóhatóság a fizetendı adóelıleg mértékét az éves adóbevallás, illetve a várható adó bejelentése
alapján fizetési meghagyásban közli.

9. §
(1)

A 4. § (2/) bekezdésében meghatározott vállalkozó a napi átalányt:
a)
b)

(2)

rendezvények alkalmával, eseti kirakodóknál a közterület foglalási engedély kiadásával, bérleti
szerzıdés megkötésével egyidejőleg,
egyéb esetben legkésıbb az adóköteles tevékenység befejezésekor köteles bevallani és megfizetni.

Az adóátalány készpénzben is megfizethetı. Az adóhatóság, illetve az önkormányzat erre feljogosított
dolgozója az átvett készpénzrıl nyugtát adni, s a pénzösszeget az átvétel napján, de legkésıbb 24 órán
belül befizetni az önkormányzat adóbeszedési számlájára.

10. §
Záró rendelkezések
(1)

Ezen rendelet 2005. január 01.-én lép életbe, egyúttal hatályát veszíti a Velem Község Képviselıtestületének 12/2000.(XII.1.) számú rendelete a Helyi Iparőzési adóról.

(2)

A rendeletben nem szabályozott kérdésekben és esetekben a Htv., valamint az adózás rendjérıl szóló
1990. évi XCI. törvény rendelkezéseit kell alkalmazni.

Velem, 2004. december 9.

Rétiné Tóth Anikó
körjegyzı

Horváth Miklós
polgármester

