Nagybaracska Községi Önkormányzat Képviselő-testületének
12/2007.(XII.5.) önkormányzati rendelete
A helyi iparűzési adóról
a módosító 1/2010.(II.17.), 12/2010.(XI.24.) és 3/2011.(II.17.)
önkormányzati rendeletekkel egységes szerkezetben
1

A helyi adókról szóló 1990. évi C. törvény 1. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás
alapján Nagybaracska Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a gazdálkodó szervezetek
körében az illetékességi területén végzett nyereség, illetőleg jövedelemszerzésre irányuló
tevékenység után a helyi iparűzési adóra a következő rendeletet alkotja.
A rendelet hatálya
1.§
A rendelet hatálya kiterjed Nagybaracska Községi Önkormányzat illetékességi területére.
Az adó alanya
2.§
E rendelet alkalmazásában az adó alanya a vállalkozó.
Adókötelezettség
3.§
(1) Adóköteles az önkormányzat illetékességi területén állandó vagy ideiglenes jelleggel
végzett gazdasági tevékenység (továbbiakban iparűzési tevékenység).
(2) A vállalkozó állandó jellegű iparűzési tevékenységet végez az önkormányzat illetékességi
területén, ha ott székhellyel, telephellyel rendelkezik, függetlenül attól, hogy
tevékenységét részben vagy egészben székhelyén (telephelyén) kívül folytatja.
(3)
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Az adókötelezettség keletkezése és megszűnése
4.§
(1) Az adókötelezettség az iparűzési tevékenység megkezdésének napjával keletkezik, és a
tevékenység megszűnésének napjával szűnik meg.
(2) Az önkormányzat illetékességi területén ideiglenesen (alkalmi) jelleggel végzett iparűzési
tevékenység végzésének időtartama az irányadó az adókötelezettség időbeni terjedelmére.
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Módosította az 1/2010.(II.17.) Kt. rendelet. Hatályos 2010. február 17. naptól, de rendelkezéseit 2010. január
1. naptól kell alkalmazni.
2
Hatályon kívül helyezte a 3/2011.(II.17.) önkormányzati rendelet. Hatálytalan 2011. február 18. naptól.
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Az adó alapja
5.§
1

(1) Állandó jelleggel végzett iparűzési tevékenység esetén az adó alapja a nettó árbevétel,
csökkentve az eladott áruk beszerzési értékével, a közvetített szolgáltatások értékével, az
anyagköltséggel, továbbá az alapkutatás, alkalmazott kutatás kísérleti fejlesztés adóévben
elszámolt közvetlen költségével. Mentes az adóalapnak az a része, amely a külföldön
létesített telephelyen végzett tevékenységből származik.
(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 az 1990. évi C. törvény mellékletében 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
számít.

Az adó mértéke
6.§
2

(1) Állandó jelleggel végzett iparűzési tevékenység esetén az adó évi mértéke az adóalap
2,0 %-a
3

(2) Ideiglenes jelleggel végzett iparűzési tevékenység esetén az adó mértéke naptári
naponként 5000 Ft.
(3)
(4)
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Adómentesség
7.§
A helyi iparűzési adó megfizetése alól mentes az 1990. évi C. törvény 3.§ (2) bekezdésében
foglaltak szerint meghatározott adóalanyok.
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Módosította a 12/2010.(XI.24.) önkormányzati rendelet. Hatályos 2011. január 1. naptól.
Módosította a 12/2010.(XI.24.) önkormányzati rendelet. Hatályos 2011. január 1. naptól.
3
Módosította a 3/2011.(II.17.) önkormányzati rendelet. Hatályos 2011. február 18. naptól.
4
Hatályon kívül helyezte a 3/2011.(II.17.) önkormányzati rendelet. Hatálytalan 2011. február 18. naptól.
5
Hatályon kívül helyezte a 3/2011.(II.17.) önkormányzati rendelet. Hatálytalan 2011. február 18. naptól.
2

3
Az adóelőleg megállapítása és megfizetése
1

8.§

(1) Az adófizetésre kötelezett adóalany adóelőleget köteles fizetni.
(2) Az adóelőleg megállapítására és az adó megfizetésére a helyi adókról szóló 1990. évi C.
törvény 41. §-ában foglaltak alapján történik.

Záró rendelkezések
9.§
(1) E rendelet 2008. január 1-én lép hatályba.
Hatálybalépésével egyidejűleg a helyi iparűzési adóról szóló 10/1999.(XII.1.) Kt.
rendelet, valamint az azt módosító 24/2000.(XII.20.) Kt. rendelet, 14/2003.(XII.23.) kt.
rendelet és 14/2006.(XII.12.) Kt. rendelet hatályát veszti.
(2) A rendelet kihirdetéséről az SZMSZ előírásai szerinti helyben szokásos módon a jegyző
gondoskodik.
(3) Ezen rendeletben nem szabályozott kérdésekben a helyi adóról szóló 1990. évi C.
törvényben, az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvényben foglaltakat kell
alkalmazni.

Nagybaracska, 2007. november 19.

Király Sándor sk.
polgármester

A rendelet kihirdetve:

Tóth Istvánné sk.
jegyző

Nagybaracska, 2007. december hó 5. napján.

Tóth Istvánné sk.
jegyző
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Módosította az 1/2010.(II.17.) Kt. rendelet. Hatályos 2010. február 17. naptól, de rendelkezéseit 2010. január
1. naptól kell alkalmazni.

