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Csanytelek Község Önkormányzata Képvisel -testülete

32/2009.(XII. 18.) önkormányzati rendelete

az ipar zési adóról

Csanytelek Község Önkormányzata – a helyi adókról szóló többször módosított 1990. évi C. törvény (továbbiakban:
Htv.) 1. §-a (1) bekezdésében és a helyi önkormányzatokról szóló többször módosított 1990. évi LXV. törvény 16. §-
a (1) bekezdésben foglalt felhatalmazás alapján – ipar zési adóról a következ  rendeletet alkotja.

I. FEJEZET

ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

A rendelet hatálya

1. §

E rendelet
a) területi hatálya: Csanytelek község közigazgatási illetékességi területére,
b) személyi hatálya: e rendelet 4. §-a szerinti adóalanyokra,
c) tárgyi hatálya: e rendelet 5. §-a szerinti adóalapra
terjed ki.

II. FEJEZET

ÉRTELMEZ  RENDELKEZÉSEK

2. §
E rendelet alkalmazásában:

a) adóköteles ipar zési tevékenység,
b) anyagköltség,
c) eladott áruk beszerzési értéke,
d) épít ipari tevékenység,
e) nettó árbevétel,
f) piaci és vásározó kiskereskedelem,
g) telephely,
h) vállalkozó
fogalmak meghatározására a Htv.-ben foglaltak az irányadók,
i) az önkormányzat illetékességi területe: Csanytelek kül- és belterülete együtt.

III. FEJEZET

Az adókötelezettség

3. §

Az adókötelezettség: a Htv. 35. §-a (1) bekezdése szerinti tevékenység.

Az adó alanya

4. §

Az adó alanya: e rendelet 2. §-a h) pontja szerinti vállalkozó.

Az adó alapja

5. §

Az ipar zési adó alapja a Htv. 39. §-a és a 39/A. §-a, 39/B. §-a, 39/C. §-a szerint kerül meghatározásra.
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Az adó mértéke

6. §

Az adó mértéke:
(1) Állandó jelleggel végzett ipar zési tevékenység esetén az adóalap 2 %-a.
(2) Ideiglenes jelleggel végzett ipar zési tevékenység esetén

a) a Htv. 40. §-a (2) bekezdése a) pontja alapján 1000,- Ft,
b) a Htv. 40. §-a (2) bekezdése b) pontja alapján 2500,- Ft.

IV. FEJEZET

ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK

7. §

(1) E rendelet  2010.  január  01.  napján  lép  hatályba,  egyidej leg  az  ipar zési  adóról  szóló  26/2007.  (XI.  29.)  Ökt
rendelet hatályát veszti.

(2) Ezen rendeletben nem szabályozott kérdésekben a helyi adókról szóló többször módosított 1990. évi C. törvény,
valamint az adózás rendjér l  szóló 2003. évi XCII. törvény rendelkezései és a közigazgatási  hatósági eljárás és
szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény (Ket.) az irányadó.

(3) A rendelet a www.csanytelek.hu honlapon az önkormányzatok címszó alatt és a www.kozadattar.hu oldalon
érhet  el.

              Forgó Henrik            Kató Pálné
polgármester jegyz

Záradék:

A rendelet kihirdetése:  2009. december 18.

           Kató Pálné
jegyz

http://www.csanytelek.hu/
http://www.kozadattar.hu/
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