Mecsekpölöske Község
Önkormányzat
képviselőtestületének 9/2002
(XII.11..) önkormányzati rendelete
MECSEKPÖLÖSKE KÖZSÉGI
ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK 9/2002. (XII.11.) sz.
RENDELETE AZ IPARŰZÉSI ADÓJÁRÓL
2003-01-01-tól
MECSEKPÖLÖSKE KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
9/2002. (XII.11.) sz. RENDELETE
AZ IPARŰZÉSI ADÓJÁRÓL
A helyi adókról szóló, többször módosított 1990. évi C. törvény l.§ (1)
bekezdésében és 6.§-ábankapott felhatalmazás alapján Mecsekpölöske
Község Önkormányzata a következő rendeletet alkotja:
ÁLTALÁNOS RENDEKEZÉSEK
I. Fejezet
Az adó megállapítás joga és az adókötelezettség
1.§
[1]

2.§
Az adókötelezettség az önkormányzat illetékességi területén az 1990. évi C.
törvényben
meghatározott gazdasági tevékenység gyakorlására terjed ki.
3.§
Az a vállalkozó, aki a társasági adóról szóló jogszabály hatálya alá tartozik,
vagy a személyi jövedelemadóról szóló jogszabály szerint adózik, megfizetett
helyi adóját költségként elszámolhatja

II. Fejezet
Helyi iparűzési adó
4.§
(1) Adóköteles az önkormányzat illetékességi területén állandó vagy
ideiglenes jelleggel végzett vállalkozási tevékenység ( a továbbiakban
iparűzési tevékenység.)
(2) Az adó alanya a vállalkozó.
5.§
Adóköteles iparűzési tevékenység: a vállalkozó e minőségben végzett
nyereség-, illetőleg
jövedelemszerzésre irányuló tevékenysége.
Az állandó és ideiglenes jelleggel végzett iparűzési tevékenység
(1) A vállalkozó állandójellegű iparűzési tevékenységet végez az
önkormányzat illetékességi
területén, ha ott székhellyel, telephellyel rendelkezik, függetlenül attól, hogy
tevékenységét
részben,vagy egészben székhelyén (telephelyén kívül) folytatja.
(2)
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(3) Mentes a vállalkozók kommunális és iparűzési adójának megfizetése alól
az a
mezőgazdasági kistermelő, akit a hatályos SZJA -törvény is mentesít a
személyi jövedelemadó megfizetése alól.
Adókötelezettség keletkezése, megszűnése
6.§.
(1) Az adókötelezettség az iparűzési tevékenység megkezdésének napjával
keletkezik és a
tevékenység megszüntetésének napjával szűnik meg.
(2) Az önkormányzat illetékességi területén ideiglenes (alkalmi) jelleggel
végzett iparűzési
tevékenység esetén a tevékenység végzésének időtartama irányadó az
adókötelezettség időbeni terjedelmére.
7.§

(1) Állandó jelleggel végzett iparűzési tevékenység esetén az adó alapja az
értékesített termék,
illetőleg 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 mellékletben meghatározottak szerint megosztania.
(3) Ideiglenes jelleggel végzett iparűzési tevékenység esetében az adót a
tevékenység végzésének naptári napjai alapján kell megállapítani. Minden
megkezdett nap 1 napnak számít.
8.§
1. Az adó mértéke: adóalap 1,0 %-a.
2.
III. Fejezet
9.§
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Az adóelőleg megállapítása és megfizetése, az adóbevallások határideje
(1) A vállalkozó iparűzési adóra előleget 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 napjainak alapján adóévre számított összege.
c.) az adóköteles tevékenységét az önkormányzat illetékességi területén az
adóév közben kezdő vállalkozónak, vagy ha az önkormányzat az adót első
alkalommal, vagy év közben vezeti be, az adóévre bejelentett várható adó
összege.
(3) A vállalkozónak az adóköteles tevékenysége megkezdésétől számított,
illetőleg az
önkormányzat adót bevezető rendeletének hatálybalépését követő 15 napon
belül az adóévre
várható adójáról bejelentést kell tennie.

Az önkormányzati adóhatóság a fizetendő adóelőleg mértékét az éves
adóbevallás, illetve a
várható adó bejelentése alapján fizetési meghagyásban közli.
(5) Az adóévben az adóévre vonatkozó fizetési meghagyás jogerőre
emelkedéséig a (2) bekezdés
a)- b) pontjában említett vállalkozó az adóelőlegét az előző fizetési
meghagyás alapján fizeti.
(6) A vállalkozó iparűzési adóját az adóévet követő május 31- ig vallja be.
10. §
A vállalkozók iparűzési adóelőlegét a vállalkozók évente két egyenlő
részletben az adóév
március 15- ig illetve szeptember 15. napjáig kötelesek megfizetni.
Az ideiglenes (alkalmi) jelleggel végzett tevékenység után az iparűzési adót a
tevékenység
után az iparűzési adót a tevékenység befejezésének napján kell megfizetni.
IV. Fejezet
A hatályba léptető rendelkezések
11.§
(1)E rendelet 2003. január 1-jén lép hatályba.
(2) A rendelet kihirdetéséről a körjegyző gondoskodik.
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