Tápiószentmárton Nagyközség Önkormányzatának
7/1997. (XII.30.) számú önkormányzati rendelete,
a 11/1998. (XII.14.) számú, a 15/1999. (XII.16.) számú, valamint a 16/2002.
(XII.30.)7/2005.(X.3.) a számú önk. rendelettel, a 16/2006 (XII.21.) rendelettel ,
1/2012.(I.27.) önkormányzati rendelettel módosított, egységes szerkezetbe
foglalt szöveg a helyi iparűzési adó bevezetéséről
1.§.
Adókötelezettség
(1) Adóköteles az önkormányzat illetékességi területén végzett vállalkozási tevékenység
(továbbiakban: adóköteles tevékenység).
(2) Adóköteles tevékenység: az adóalany e minőségben végzett, illetőleg
jövedelemszerzésre irányuló tevékenysége.
(3) Az adókötelezettséget nem befolyásolja az, hogy az adóalany az adóköteles
tevékenységét a székhelyén vagy a telephelyén (részlegében) vagy azon kívül végzi.
2.§.
Az adó alanya
(1) Az adó alanya:
a. a magánszemély,
b. a jogi személy, a jogi személyiség nélküli gazdasági társaság,
c. a magánszemélyek jogi személyiséggel nem rendelkező személyi egyesülete, aki
(amely) az 1.§.-ban foglalt vállalkozási tevékenységet végzi.
(2) Az (1) bekezdésben meghatározottak szerint adóalany a külföldi magánszemély és
szervezet is, feltéve, hogy adómentességét nemzetközi szerződés vagy viszonosság
nem biztosítja. A viszonosság kérdésében a PM. állásfoglalása az irányadó.
3.§.
(1) Mentes az adó alól:
Az 1990. évi C. törvény 3.§. (2) bekezdése szerint:
- az önkormányzat és intézményei, valamint
- a költségvetési szerv, a társadalmi szervezet, az egyházak és az alapítványok.
(2)1
4.§.
Adókötelezettség keletkezése és megszűnése
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(1) Az adókötelezettség a vállalkozói tevékenység megkezdésének napjával keletkezik és
a tevékenység megszüntetésének napjával szűnik meg.
(2) Az önkormányzat illetékességi területén ideiglenesen (alkalmi) jelleggel végzett
vállalkozói tevékenység esetén a tevékenység végzésének időtartama az irányadó az
adókötelezettség végzésének időbeni terjedelmére.
5.§.
Az adó alapja
Az állandó jelleggel végzett iparűzési tevékenység esetén az adó alapja az
értékesített termék, illetőleg végzett szolgáltatás nettó árbevétele, csökkentve az
eladott áruk beszerzési értékével, a közvetített szolgáltatások értékével, valamint az
anyagköltséggel.
(2) A 4.§. (2) bekezdésében meghatározott esetben az adót az önkormányzat napi
átalányban állapítja meg.
(1)
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6.§.
Az adó mértéke
(1)4 5 6 7Az 5.§. (1) bekezdése esetén az adóalap:

2 %-a.

(2)8 9 Az 5. §. (2) bekezdés esetén a napi átalány mértéke:
a.,10
b., az 1990. évi C. tv. 37. §. (2) bek. b. pontja szerinti tevékenység esetén:
3000 Ft/nap
Foglalkoztatott az, aki a vállalkozási cél megvalósításában bármilyen jogcímen az
önkormányzat illetékességi területén részt vesz.
(3) A vállalkozási tevékenység megkezdése előtt a vállalkozó a fenti foglalkoztatott
létszámról és az önkormányzat illetékességi területén végzett munkanapok számáról
köteles nyilatkozni.
7.§.
Az adóelőleg megállapítása és az adó megfizetése
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(1) A vállalkozó az iparűzési adó fizetési kötelezettségének teljesítése érdekében – napi
átalányt fizető kivételével – adóelőleget köteles fizetni.
(2) Az adóelőleg alapja az adóévet közvetlenül megelőző év nettó árbevétele.
(3) Az adóévet megelőző év egy részében működő vállalkozónál a megelőző év adójának
a működés naptári napjai alapján egész évre számított összege az adóalap.
(4) Az adóhatóság a fizetendő adóelőleg mértékét az éves adóbevallás, illetve a várható
adó bejelentése alapján fizetési meghagyásban közli.

8.§.
(1) Az iparűzési adó bevallására, az adóelőleg és az adó megfizetésének esedékességére
az adózás rendjéről szóló törvény rendelkezései az irányadók.
(2) Az önkormányzati adóhatóság készpénzfizetést nem fogadhat el.
9.§
Hatálybalépő és egyéb rendelkezések
(1) E rendelet 1998. január 1. napján lép hatályba.
(2) Az e rendeletben nem szabályozott eljárási kérdésekben a helyi adókról és az adózás
rendjéről szóló törvények rendelkezései az irányadóak.
(3)
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