Sződ Község Önkormányzat Képviselő-testületének
7 /2001. (XII. 14.) számú rendelete
a helyi iparűzési adóról
Egységes szerkezetben
Sződ Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a közigazgatási terület lakossága
igényeinek jobb kielégítése érdekében, valamint az önkormányzat pénzeszközeinek
hatékonyabb felhasználása végett, az 1990. évi C. törvény felhasználása alapján helyi adóként
iparűzési adót vezet be.
A rendelet hatálya
l. §.
A rendelet hatálya kiterjed a Sződ Község közigazgatási területére.
Adókötelezettség
2.§.
(1)

(2)

Adóköteles az önkormányzat illetékességi területén végzett vállalkozási tevékenység (a
továbbiakban: iparűzési tevékenység). Az adókötelezettséget nem befolyásolja az, hogy
az adóalany az adóköteles tevékenységét a székhelyén, a telephelyén, vagy azon kívül
végzi. A megosztását a vállalkozónak dokumentálnia kell.
Adóköteles iparűzési tevékenységnek minősül: a vállalkozó e minőségben végzett
nyeresége, illetőleg jövedelemszerzésre irányuló tevékenysége. A Sződ község
önkormányzata területén ideiglenes jelleggel végzett iparűzési tevékenység is
adókötelezettség alá esik.
Az adó alanya
3.§.
Az adó alanya:
a) magánszemély,
b) jogi személy, a jogi személyiség nélküli gazdasági társaság,
c) a magánszemélyek jogi személyiséggel nem rendelkező személyi egyesülése.
Adómentesség
4.§.

(1) Adómentes a 3.§. b) és c) pontjában felsorolt adó alanyok, amennyiben igazolni tudják,
hogy az adóévet megelőző évben a vállalkozói tevékenység eredményéből nem
keletkezett társasági adó fizetési kötelezettségük.
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Adókötelezettség keletkezése és megszűnése
5.§.
(1) Az adókötelezettség az iparűzési tevékenység megkezdésének napjával keletkezik és a
tevékenység megszüntetésének napjával szűnik meg.
(2) Az önkormányzat illetékességi területén ideiglenes jelleggel végzett tevékenységének
időtartama az irányadó az adókötelezettség időbeni terjedelmére. Ideiglenes a
tevékenység, ha a 30 napot meghaladja, de a 90 napot nem éri el.
Az adó alapja
6.§.
(1) Az adó alapja az értékesített termék, illetőleg végzett szolgáltatás nettó árbevétele,
csökkentve az eladott áruk beszerzési értékével, az alvállalkozói tejesítés értékével,
valamint az anyagköltséggel. A nettó árbevétel alatt az 1990. évi C. törvény 52.§. (22)
bekezdésében leírtak értendők.
(2) Ha a vállalkozó több önkormányzat illetékességi területén végez állandó jellegű
iparűzési tevékenységet, akkor a vállalkozónak kell az előbbi törvény mellékletében
meghatározottak szerint megosztania.
(3) Ideiglenes jelleggel végzett iparűzési tevékenység esetében az adót a tevékenység
végzésének naptári napjai alapján kell megállapítani. Minden m megkezdett nap egy
napnak számít.
Az adó mértéke
7.§.
1

(1) Az adó mértéke az adóalap 1,4 százaléka.
(2) Az ideiglenes jelleggel végzett iparűzési tevékenység napi adóátalányának összege 500.Ft.
Eljárási szabályok
8.§.
(1)

(2)
(3)

(4)

A magánszemély és a nem magánszemély vállalkozó adókötelezettségét az
önkormányzati adóhatósághoz köteles bejelenteni és a bevezetett helyi adó
megállapításához szükséges valamennyi adatot szolgáltatni az adott év január l-jei
állapotnak megfelelően.
A magánszemély és nem magánszemély vállalkozó (adózó) adókötelezettségét,
adójának évi összegét önadózással állapítja meg.
Az adózók adófizetési kötelezettségük teljesítése érdekében adóelőleget kötelesek
fizetni. Az adóelőleg számítása az 1990. év C. tv. 41.§. (2) bekezdés a), b) és c) pontja
szerint történik.
Az adózók az adóelőleget félévi egyenlő részletekben, az adóév március 15-éig, illetve
szeptember 15-éig fizetheti be.
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(5)

(6)

Az adózók az adózás rendjéről szóló 1990. évi XCI. törvény szerinti időpontig – május
31-ig - adóbevallást kötelesek adni az előző évben elért nettó árbevételükről. Az
adóhatóság a fizetendő adóelőleg mértékét az éves adóbevallás, illetőleg a várható adó
bejelentése alapján fizetési meghagyásban közli.
Az önkormányzat illetékességi területén ideiglenes jelleggel végzett iparűzési
tevékenység után az iparűzési adót a tevékenység megkezdése utáni 31. napon kell
befizetni.
Záró rendelkezések
9.§.
(1) Ez a rendelet a kihirdetés napján lép hatályba.
(2) Az egységes szerkezetbe foglalást követően a 10/2005.(XII.14.) számú rendelet
hatályát veszti.
(3) A rendelet kihirdetéséről a jegyző a helyben szokásos módon intézkedik.

Sződ, 2005 . december 14.

……………………………….
Hertel László
polgármester
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……………………………….
dr Bojtayné B Gabriella
jegyző

