Felsőtárkány Község Önkormányzata Képviselő-testületének
26/2012. (XI. 22.) önkormányzati rendelete
a helyi iparűzési adóról
Bevezetés
Felsőtárkány Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2)
bekezdésében, a helyi önkormányzatokról szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 143. §. (4)
bekezdésében kapott felhatalmazás alapján – figyelembe véve a helyi adókról szóló 1990. évi
C. törvény (továbbiakban: Htv.) 1. § (1) bekezdésének rendelkezéseit a következő rendeletet
alkotja:
I. Fejezet
Általános rendelkezések
Helyi iparűzési adó
1. §. (1) Az adókötelezettség kiterjed Felsőtárkány Község illetékességi területén állandó
vagy ideiglenes jelleggel végzett vállalkozási tevékenységre.
(2) Jelen rendeletben nem szabályozott kérdésekben más, magasabb szintű anyagi és
eljárásjogi jogszabályokban foglaltak az irányadóak.
II. Fejezet
A helyi iparűzési adóra vonatkozó különös rendelkezések
1. Adókötelezettség, az adó alanya
2. §. (1) Adóköteles a Htv. 35-38. §-a alapján az önkormányzat illetékességi területén
állandó vagy ideiglenes jelleggel végzett vállalkozási tevékenység ( a továbbiakban
iparűzési tevékenység ).
(2) Az adókötelezettség az iparűzési tevékenység megkezdésének napjával keletkezik
és a tevékenység megszűnésének napjával szűnik meg.
(3) Az önkormányzat illetékességi területén ideiglenes ( alkalmi ) jelleggel végzett
iparűzési tevékenység esetén a tevékenység végzésének időtartama az irányadó az
adókötelezettség időbeni terjedelmére.
3.§. Az adó alanya a vállalkozó.
2. Adómentesség
4. §. (1) Adómentes az egyesület, az alapítvány, közszolgáltató szervezet, a köztestület,
az önkéntes kölcsönös biztosító pénztár, a magánnyugdíjpénztár és a
közhasznú szervezetnek minősülő nonprofit gazdasági társaság.
(2) A mentesség abban az adóévben illeti meg az adóalanyt, amelyet megelőző
évben folytatott vállalkozási tevékenységből származó jövedelme ( nyeresége )
után sem bel-, sem külföldön adófizetési kötelezettsége nem keletkezett. A
feltételek meglétéről az adóalany, írásban köteles nyilatkozni az adóhatóságnak.
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3. Az adó mértéke
5. §. (1) Az állandó jelleggel végzett iparűzési tevékenység esetén az adó évi mértéke a
Htv.-ben maghatározott adóalap 2%-a.
(2) Ideiglenes jelleggel végzett iparűzési tevékenység esetén az adó mértéke naptári
naponként 1 000 Ft.
4. Adókötelezettség bevallása, adóbefizetés
6. §. Az adózó az önkormányzati adóhatóság által rendszeresített nyomtatványon teljesíti,
az adó megállapítása, megfizetése érdekében az adózás rendjéről szóló 2003. évi
XCII. törvényben előírt bejelentését, bevallását, önellenőrzését.
7. §. A vállalkozási tevékenység után fizetendő adót, az adózás rendjéről szóló 2003. évi
XCII. törvényben meghatározott módon és határidőben Felsőtárkány Község
Önkormányzata Helyi iparűzési adó beszedési számlájára kell teljesíteni. Számla
száma: 12033007-00327711-00100000

III. fejezet
Záró rendelkezések
8. §. (1) Ez a rendelet 2013. január 1. napjával lép hatályba.
(2) E rendelet hatályba lépésével egyidejűleg hatályon kívül kerül Felsőtárkány
Község Önkormányzatának 20/2007. (XI.21.) számú rendelete.
(3) Kihirdetéséről a jegyző az SZMSZ-ben szabályozott módon gondoskodik.
Felsőtárkány, 2012. november 22.

dr. Juhász Attila Simon
polgármester

Hegyiné Kertész Zsuzsanna
jegyző

A rendelet kihirdetve: 2012. november 23.
…………………………………
jegyző
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