Ipolytölgyes község Önkormányzat Kpviselő Testületének
13 /2001. /XI.27. / számú rendelete
/Egységes szerkezetbe/
A helyi iparűzési adóról.
Ipolytölgyes község Képviselő Testülete az 1990. évi C. Tv. 1. §. /1/ bekezdésben biztosított
felhatalmazás alapján a helyi iparűzési adóról a következő rendeletet alkotja:
Az adókötelezettség.
1. §.
/1/ Adóköteles az önkormányzat illetékességi területén állandó, vagy ideiglenes jelleggel végzett vállalkozási tevékenység / továbbiakban iparűzési tevékenység/.
/2/ Adóköteles iparűzési tevékenység: a vállalkozó e minőségében végzett nyereség,
illetőleg jövedelemszerzésre irányuló tevékenysége.
/3/ Az adókötelezettség kezdő és befejező időpontja megegyezik az iparűzési tevékenység megkezdésének és megszüntetésének időpontjával.
Az adóalanyok.
2. §.
/1/ A helyi iparűzési adó szempontjából adóalanynak kell tekinteni azt a magánszemélyt, jogi személyt, jogi személyiség nélküli gazdasági társaságot, magánszemélyek jogi személyiséggel nem rendelkező személyi egyesülését, aki az önkormányzat illetékességi területén az l. §-ban meghatározott tevékenységet végez.
/2/ A vállalkozó adókötelezettségét nem befolyásolja az, hogy a vállalkozás székhelye,
központja, központi telephelye nem az önkormányzat illetékességi területén található.
Adómentesség.
3 §.
* "Adómentes az a magánszemély,jogi személyiség nélküli gazdasági társaság, magánszemélyek jogi személyiséggel nem rendelkező személyi egyesülése adóalanyok közül a társadalmi szervezet, az egyház, az alapítvány, a közszolgáltató szervezet, a köztestület,
a közhasznú társaság, az önkéntes kölcsönös biztosító pénztár, magánnyugdíj pénztár,
a költségvetési szerv és a költségvetési szervnek nem minősülő nevelési-oktatási intézmény abban az adóévben, amelyet megelőző adóévben folytatott vállalkozási tevékenységéből származó jövedelme (nyeresége) után társasági adófizetési kötelezettsége, illetveköltségvetési szerv esetében-eredménye után a központi költségvetésbe befizetési kötele-

zettsége nem keletkezett.
A feltételek meglétéről az adóalany írásban köteles nyilatkozni az adóhatóságnak."
Adó alapja.
4.§.
/1/ Állandó jelleggel végzett iparűzési tevékenység esetén az adó alapja az értékesített
termék, 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 jellegű
iparűzési tevékenységet, akkor az adó alapját - a tevékenység sajátosságaira
leginkább jellemzően - a vállalkozónak kell a meghatározottak szerint megosztania.
/3/ Ideiglenes jelleggel végzett iparűzési tevékenység esetében az adót a tevékenység
végzésének naptári napjai alapján kell megállapítani.
Minden megkezdett nap egy napnak számit.
Az adó mértéke.
5. §.
**/1/ Az állandó jelleggel végzett iparűzési tevékenység esetén az adó évi mértéke az
adóalap l,5 %-a.
/2/ Ideiglenes jelleggel végzett iparűzési tevékenység esetén az adóátalány naptári naponként 500 Ft.
/3/ Az adó mértékének naptári éven belül történő módosításával az adóalanyok terhei
nem növelhetők.
Adóelőleg.
6. §.
/1/ A vállalkozó a helyi iparűzési adóra adóelőleget köteles fizetni.
/2/ Az adóelőleg összege:
a.- Ha az adóévet megelőző adóév időtartama 12 hónapnál nem rövidebb, az adóévet
megelőző adóév adójának megfelelő összeg.
b.- Ha az adóévet megelőző adóév 12 hónapnál rövidebb, akkor a megelőző adóév

adójának az adóévet megelőző adóév naptári napján adóévre számított összege.
c.- Az adóköteles tevékenységét az önkormányzat illetékességi területén az adóév
közben kezdő vállalkozónál, az adóévre bejelentett várható adó összege.
/3/ Ha a jogszabályi változás miatt az adó alapja vagy mértéke az adóévre módosul, az
előleg összegét ennek figyelembe vételével kell megállapítani.
/4/ Nem köteles adóelőleget fizetni az adóköteles tevékenységet jogelőd nélkül kezdő
vállalkozó, az adókötelezettség keletkezésének adóévében.
/5/ Az adóhatóság a fizetendő adóelőleg mértékét az éves adóbevallás, illetve a várható adó bejelentésének alapján fizetési meghagyásban közli.
Az adó bevallása.
7. §.
/1/ A vállalkozó az iparüzési adóról az adóévet követő év május 31-ig bevallást készít.
Záró rendelkezések.
8. §.
/1/ Ez a rendelet 2002. január l-jén lép hatályba. Ezzel egyidejűleg hatályát veszti a
4/1994. /XII. 30./, 5/1995. /V. 30./, 9/1998. /XII. 15./, 11/2000. /XII. 1./ számú
Képviselő Testületi rendeletek.
/2/ E rendeletben nem szabályozott kérdésekre az 1990. évi C. törvény szabályai az
irányadók.
/3/ A rendelet kihirdetéséről a körjegyző gondoskodik, a helyben szokásos módon.

Dudás Nándor s.k.
polgármester

Malik Péterné s.k.
körjegyző

A rendelet kihirdetve: 2001.XI.28.
Malik Péterné s.k.
körjegyző
*A 7/2004./V.13./ sz. rendelettel módosított szöveg. Hatályba lépés napja: 2004.V.13.
**A 11/2005.(XI.23.) sz. rendelettel módosított szöveg. Hatályba lépésének napja 2005. XI.23.

