
Rád Községi Önkorm ányzat Képviselő-testület

2 12016.(I|. 25.) önkormány zati rendelete

a helyi iparűzési adóról

Rád Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a)

és h) pontjában biztosított jogkörében eljárva, a helyi adókról szóló 1990. évi C. törvény 1. §

(1) bekezdése, valamint a2. §-ában és az 5. §-ában kapott felhatalmazás alapján, továbbá a

helyi iparűzési adóról szóló 7l2006(YL 01.) önkormányzati rendelet Pest Megyei
Kormanyhivatal áItal törvényességi felhívással elrendelt hatályon kívül helyezése miatt, a

helyi iparűzési adóról azalábbi rendeletet alkotja:

1.§

A rendelet hatálya

Rád Községi Önkormányzat Képviseló-testülete a község közigazgatási tertiletén bevezeti a

helyi iparűzési adót.

2.§

Az adókötelezettség

(1) Adóköteles a Rád község közigalgatási tertiletén állandó vagy ideiglenes jelleggel
végzett vállalkozási tevékenység (a továbbiakban: iparűzési tevékenység).

(2) Adóköteles iparűzési tevékenység: a vállalkozó e minőségben végzett nyereség-,
illetve jövedelemszerzésre irányuló tevékenysége.

3.§

Az adó alanya

E rendelet alkalmazásában adó,al any a vállalkozási tevékenységet folYató vállalkozó, továbbá

a Polgári Törvénykönyvről szóló törvény szerinti bizalmi vagyonkezelési szerződés alapján

kezelt vagyon.
4.§

Az adő alapja

Állandó jelleggel végzett iparűzési tevékenység esetén az adő alapja a nettó árbevétel,

csökkentve

a) az eladott áruk beszerzési értéke és a közvetített szolgáltatások értéke, együttes

összegével,

b) az alvállalkozói teljesítések értékével,
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c) az anyagköltséggel,

d) az alapkutatás, alkalmazott kutatás, kísérleti fejlesztés adóévben elszámolt
közvetlen költségével.

5.§

z adő mértéke

Azadő mértéke: azadőalap I,\Yo-a

6.§

(i) Adómentesség illetheti meg "r,;tliJ;:, "1,*"","elynek 
vállalkozási adóalapja

nem haladja meg a kettő millió forintot.

(2) Mentes az adő alőI az ingatlanbefektetési társaság, ingatlanbefektetési elŐvállalkozás,

valamint a társaság és az elővállalkozás projekttársasága (a szabályozott
ingatlanbefektetési tarsaságról szóló törvény: Szit. tv. szerint).

(3) Mentes az adő alól a beszetző, értékesítő szövetkezet.

(4) Mentes az adó alól továbbá

a) az egyesüle t, és azalapítvány]

b) a közszolgáltatő szetyezet, és a köztestület

c) az önkéntes kölcsönös biztosító pénztér, és a magánnyugdijpénztár, valamint

d) aközhasznű szervezetnek minősülő nonprofit gazdasági társaság

7.§

Az adókötelezettség keletkezése és megszűnése

(1) Az á|Iandőjelleggel végzett iparűzési tevékenység utáni adókötelezettség aziparúzési
tevékenység megkezdésének napjával keletkezik és a tevékenység megszűnésének

napjával szűnik meg.

(2) Lz ideiglenes jelleggel végzett iparűzési tevékenység utáni adókötelezettség

keletkezil, ha az önkormányzatközigazgatási területén székhellyel, telephellyel nem

rendelkező vállalkozó

a) építőipari tevékenységet folyat, illetőleg természeti erőforrást tár fel vagY

kutat, feltéve, hogy a folyamatosan vagy megszakításokkal végzett

tevékenység időtartama adóéven belül a 30 napot meghaladja, de nem éri el a

181 napot,
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b) bármely - az a) pontba nem sorolhatő - tevékenységet végez, ha annak
folytatásából közvetlenül bevételre tesz szert, feltéve, hogy egyetlen
önkormányzat illetékességi területén sem rendelkezik székhellyel, telephellyel.

7.§

Lz adő, adóelőleg megállapítása, megfizetése

Szabályait azadőzás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény és a helyi adókról szóló 1990.

évi C. törvény részl ete s rende lkezé sei tartalmazzák.

10.§

A települési adóval - helyi iparűzési adóval - kapcsolatos adóhatósági feladatokat az

ö nko rmány zat j e gy zője ( ö nkormán y zati adőható s ág ) 1 átj a e l.

11.§

zárő rendelkezések

(1) A rendelet kihirdetéséről _ a helyben szokásos módon * a jegyző gondoskodik.

(2) E rendelet 2016. február 25. napján lép hatályba, ezzel egy időben hatályát veszti a
7 l2006.(YL 0 1,) önkormányzati rendelet.

Rád, 20l6. február 25.

c*.,l.r,K.N'&tti
dr. Ungi l§tti
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A rendelet 2015. március 1. napján hatályba lépett.
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