Tiszakürt Község Önkormányzat Képviselő-testületének 5/2015.(III.27.) rendelete
A HELYI IPARŰZÉSI ADÓRÓL
Tiszakürt Község Önkormányzat Képviselő-testülete Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (1)
bekezdés a) és h) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, Magyarország helyi
önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. §.(1) bekezdésének 13. pontjában
és a helyi adókról szóló 1990. évi C. törvény 1. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás
alapján a következő rendeletét alkotja:
1.§
Adókötelezettség
A helyi iparűzési adó vonatkozásában az adókötelezettséget a helyi adókról szóló 1990. évi C.
törvény (továbbiakban: Htv.) 35.§ (1) bekezdése és a 36. §-a szabályozza.
2.§
Az adó alanya
A helyi iparűzési adó vonatkozásában az adó alanyát a Htv. 35.§ (2) bekezdése határozza
meg.
3.§
Adókötelezettség keletkezése, megszűnése
A helyi iparűzési adó vonatkozásában az adókötelezettség keletkezését, megszűnését a Htv.
38.§ (1) bekezdése szabályozza.
4.§
Az adó alapja, mértéke, megfizetése
1) Az adó alapjának számítását a helyi adókról szóló 1990. évi C. törvény 39.§-a
szabályozza.
2) Az álladó jellegű iparűzési tevékenység esetében az adó mértéke a 4.§- /1/
bekezdésben meghatározottak szerinti adóalap 2 %-a.
3) Az ideiglenes jelleggel végzett iparűzési tevékenység esetén az adóátalány naptári
naponként 2.500 Ft.
4) Az adóelőleg megfizetésére Adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény 2.sz.
mellékletének II. A) 2. a) pontjában foglaltak az irányadók
5.§
Mentességek, kedvezmények
Mentes az adó alól az adóalany, akinek az éves nettó árbevétele egész évi működés esetén
nem éri el a 300.000,- Ft-ot.

6.§
Az adóbevallása, bejelentése
Az adó bevallására, bejelentésére az Adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény
rendelkezései az irányadók.
7. §
Záró rendelkezések
1) A rendeletben nem szabályozott kérdésekre helyi adókról szóló 1990. évi C. törvény,
valamint az Adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény rendelkezéseit kell
alkalmazni.
2) Ez a rendelet 2015. április 27. napján lép hatályba.
3) E rendelet hatályba lépésével egyidejűleg hatályát veszti a helyi iparűzési adóról szóló
14/2012. (VII.1.), valamint az azt módosító 17/2012. (XI.29.) önkormányzati
rendeletek.
Tiszakürt, 2015. március 26.

Dr. Kiss Györgyné
polgármester

Keresztes Anita
jegyző

Kihirdetési záradék:
Ez a rendelet 2015. március 27. napján lett kihirdetve.

Keresztes Anita
jegyző

