Rád Községi Önkormányzat KépviselőKépviselő- testületének
7/2006. (VI.01.) számú rendeletével módosított és egységes szerkezetbe foglalt
13/ 1996. számú rendelete
a helyi iparűzési adóról.
adóról

Rád község Önkormányzatának

Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló módosított 1990. évi LXV.tv. l6.§.(1.) bekezdésében, valamint az l990. évi C. tv.-ben kapott felhatalmazás alapján Rád község közigazgatási területén helyi adót vezet be, a község működésének és
fejlődésének biztosítása érdekében.
1.)

1. §.
A rendelet területi hatálya
Rád Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a község közigazgatási területén bevezeti a helyi
iparűzési adót.
2. §.
Az adókötelezettség
(1) Adóköteles a Rád község közigazgatási területén 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
(1) E rendelet alkalmazásában adóalany a vállalkozói tevékenységet folytató
a) magánszemély,
b) jogi személy, jogi személyiség nélküli gazdasági társaság,
c) magánszemélyek jogi személyiséggel nem rendelkező személyi egyesülése.
(2) Mentesek az adó alól;
a) az ideiglenes (alkalmi) jelleggel végzett iparűzési tevékenység,
b) a költségvetési szervek,
c) az egyházak,
d) az alapítványok,
e) a sportegyesületek, sportszövetségek, közhasznú társaság, vállalkozók érdekképviseleti szervei.
4. §.
Az adókötelezettség keletkezés és megszűnése
Az adókötelezettség az iparűzési tevékenység megkezdésének napjával keletkezik és a tevékenység
megszűnésének napjával szűnik meg.
------------------------------1.) Módosította: a 7/2006.(VI.01.)számú rendelet, hatályos: 2006. június 01-től.
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5. §.
Az adó alapja
Az adó alapja az értékesített termék, illetőleg végzett szolgáltatás nettó árbevétele, csökkentve az
eladott áruk beszerzési értékével és az alvállalkozói teljesítések értékével.
6. §.
Az adó mértéke
2.)

Az adó mértéke: az adóalap 1,6 %-a.
6/A. §.
3.)

Adómentességek és kedvezmények

(1) A rendelet 3. § (1) bekezdésben nevesített adóalanyok, az iparűzési adó hatálya alá eső tevékenység megkezdésének évében (töredékév) és az ezt követő adóévben mentesek a helyi iparűzési
adó megfizetésének kötelezettsége alól.
(2) A mentesség hatálya kizárólag az új (újonnan alapított), kedvezményben még nem részesült
iparűzési tevékenységre vonatkozik. Nem terjed ki a mentesség hatálya a szervezeti vállalkozásokra, átalakulásokra, és az adó hatálya alá tartozó vállalkozási formák megszüntetését követő, új vállalkozási formák létrehozására.
7. §.
Az iparűzési adót az adózó köteles megállapítani, bevallani és megfizetni (önadózás).

8. §.
Az adóelőleg megállapítása és az adó megfizetése
(1) A vállalkozó az iparűzési adóra adóelőleget köteles fizetni.
(2) Az adóelőleg összege az adóévet megelőző teljes évben változatlan szervezeti formában működő vállalkozónál a megelőző év adójának megfelelő összeg.
(3) Az adóévet megelőző év egy részében működő vállalkozónál a megelőző év adójának a működés naptári napjai alapján egész évre számított összege.
(4) A tevékenységet az adóév közben kezdő vállalkozónál az adóévre bejelentett várható adó összege.
(5) Az adóelőleg a 8. § (1), (2), (3), (4) bekezdései szerint módosított alapra vetített adó 1 hónapra
eső összege.
(6) Az adóelőleget félévi részletekben az adóév III. l5-ig, illetve IX. l5-ig kell megfizetni.
(7) Az (1)-(5) bekezdésben foglaltak alkalmazásával megállapított adóelőleget és az éves adókötelezettség különbözetét a tárgyévet követően az éves bevallásban kell elszámolni. A különbözetet a
bevallásra előírt időpontig kell megfizetni, illetve ettől az időponttól lehet visszaigényelni. Ugyanígy számol el az adóalany akkor is, ha megszűnése miatt évközben köteles adóbevallást adni.
------------------------------------2.) Módosította: a 8/2005.számú rendelet, hatályos: 2006.január 01-től.
3.) Módosította: a 9/1999.számú rendelet, hatályos: 2000.január 01-től.
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9. §.
Az adóhatóság készpénzbefizetést nem fogadhat el.

10. §.
Adóügyekben az elsőfokú adóhatóság az önkormányzat jegyzője. Helyi adó méltányossági ügyekben az Önkormányzat Képviselő-testülete dönt.

11. §.

Záró rendelkezések

Az alap rendelet 1997. január l-én lépett hatályba.
A módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt rendelet 2006.VI.01.-én lép hatályba.
Ezzel egyidőben hatályát veszti a 9/1999.(XI.17.) számú rendelet, továbbá a 8/2005.(XII.12.)számú
rendelet melyek rendelkezései beépültek az egységes szerkesztés során jelen rendeletbe.

Rád, 2006. május 29.

Kosztyán Kálmán

Cserepka András

polgármester

vezető-főtanácsos
h. jegyző
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