
Csanytelek Község Önkormányzata

Képvisel -testülete

26/2012. (XI. 30.)  önkormányzati rendelete

A HELYI IPAR ZÉSI ADÓRÓL



Csanytelek Község Önkormányzata Képvisel -testülete

26/2012. (XI. 30.) önkormányzati rendelete

a helyi ipar zési adóról

Csanytelek Község Önkormányzata Képvisel -testülete  a helyi adókról szóló 1990. évi C. törvény 1. § (1)
bekezdésében,  5.  §  c)  pontjában,  a  6.  §-ában  és  a  43.  §  (3)  bekezdésében,  az  Alaptörvény  32.  cikk  (1)
bekezdés a) pontjában kapott felhatalmazás alapján, továbbá  a Magyarország helyi önkormányzatairól
szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 13. pontjában, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés
h) pontjában és (2) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva, az Ügyrendi Bizottság és a Pénzügyi
Ellen rz , Foglalkoztatáspolitikai és Településfejlesztési Bizottság véleményének figyelembevételével a
következ ket rendeli el:

RÉSZLETES RENDELKEZÉS

1. Az adó mértéke

1. §

(1) Az állandó jelleggel végzett ipar zési tevékenység esetén az adó mértéke: az adóalap 2 %-a.
(2) Az ideiglenes jelleggel végzett ipar zési tevékenység esetén az adó mértéke: naptári naponként 2.500.- forint.

ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK

2. Hatályba léptet , hatályon kívül helyez  rendelkezés

2. §

(1) E rendelet 2013. január 1. napján lép hatályba.
(2) Hatályát veszti az ipar zési adóról szóló 15/2011. (IX. 30.) önkormányzati rendelet.
(3) E rendelet 1. függeléke a helyi ipar zési adó megállapítására vonatkozó bevallás formanyomtatványát

tartalmazza.

Forgó Henrik Kató Pálné
polgármester                                                                         jegyz

Záradék:

Az önkormányzati rendelet kihirdetése: 2012. november 30.

Kató Pálné
   jegyz



BEVALLÁS
      a helyi ipar zési adóról állandó jelleg  ipar zési tevékenység esetén

lap
20....... adóévben Csanytelek Község illetékességi területén folytatott    tevékenység

utáni adókötelezettségr l
 (Benyújtandó a székhely, telephely fekvése szerinti települési önkormányzat adóhatóságához.)

Csanytelek Község Önkormányzata Képvisel -testülete a helyi ipar zési adóról szóló
önkormányzati rendelet 1. függeléke





 „A” jel  betétlap
20...... adóévr l Csanytelek Község illetékességi területén

folytatott állandó jelleg  ipar zési tevékenység utáni adókötelezettségr l szóló helyi
ipar zési adóbevalláshoz

Vállalkozók nettó árbevételének a kiszámítása

 „B” jel  betétlap
20 ........ adóévr l Csanytelek Község illetékességi területén

folytatott állandó jelleg  ipar zési tevékenység utáni adókötelezettségr l szóló helyi
ipar zési adóbevalláshoz

Hitelintézetek és pénzügyi vállalkozások nettó árbevételének a kiszámítása



„C” jel  betétlap
20......... adóévr l Csanytelek Község illetékességi területén

folytatott állandó jelleg  ipar zési tevékenység utáni adókötelezettségr l szóló helyi
ipar zési adóbevalláshoz

Biztosítók nettó árbevételének a kiszámítása

„D” jel  betétlap
20.......... adóévr l Csanytelek Község illetékességi területén

folytatott állandó jelleg  ipar zési tevékenység utáni adókötelezettségr l szóló helyi
ipar zési adóbevalláshoz

Befektetési vállalkozások nettó árbevételének a kiszámítása



„E” jel  betétlap
20…... adóévr l Csanytelek Község területén

folytatott állandó jelleg  ipar zési tevékenység utáni adókötelezettségr l szóló helyi
ipar zési adóbevalláshoz

Kockázati t ketársaságok és kockázati t kealapok nettó árbevételének a kiszámítása



„F” jel  betétlap
20........... adóévr l Csanytelek Község illetékességi területén

folytatott állandó jelleg  ipar zési tevékenység utáni adókötelezettségr l szóló helyi
ipar zési adóbevalláshoz

A vállalkozási szint  adóalap megosztása



„G”jel  betétlap
20........ adóévr l Csanytelek Község illetékességi területén

folytatott állandó jelleg  ipar zési tevékenység utáni adókötelezettségr l szóló helyi
ipar zési adóbevalláshoz

Nyilatkozat túlfizetésr l


