Szécsény Város Önkormányzat Képviselı-testülete
Szécsény Város Önkormányzat Képviselı-testületének
37/2005.(XII.30.) rendelete
a helyi adókról szóló – többszörösen módosított –
21/1991.(XII.17.) számú rendelet módosítására
Szécsény Város Önkormányzat Képviselı-testülete a helyi adókról
szóló – többszörösen módosított – 21/1991.(XII.17.) számú rendeletét
(továbbiakban: R.) az alábbiak szerint módosítja:
1. §
A R. II. fejezet 9. § (1) bekezdésének második mondata törlésre kerül.
2. §
A R. II. fejezet 11. § (6), (7) és (8) bekezdése törlésre kerül.
3. §
A R. III/A. fejezet 20/B. § (6) bekezdése helyébe az alábbi
rendelkezés kerül:
„(6) Ideiglenes jellegő az iparőzési tevékenység, ha az önkormányzat
illetékességi területén az ott székhellyel, telephellyel nem rendelkezı
vállalkozó:
építıipari, valamint a nyomvonalas létesítményen végzett kivitelezési
és fenntartási munkát, továbbá ezekkel kapcsolatban szerelési,
szervezési, lebonyolító, szaktanácsadó, felügyeleti tevékenységet
végez, illetıleg természeti erıforrást tár fel vagy kutat, feltéve, hogy
a folyamatosan vagy megszakításokkal végzett tevékenység
idıtartama adóéven belül a 30 napot meghaladja, de nem éri el a 181
napot. Ha a tevékenység idıtartama a 180 napot meghaladja, akkor a
tevékenység végzésének helye telephelynek minısül.”
4. §

a
A R. III/A. fejezet 20/C. § (1) bekezdés helyébe az alábbi rendelkezés
kerül:
„(1) Az a vállalkozó, amelynek az adóévben a vállalkozásszintő adó
alapja az 500.000 Ft-ot nem haladja meg, kivéve a (2) bekezdésben
foglaltakat.”
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5. §
A R. III/A. fejezet 20/E. § (1) bekezdésébıl a „.a 67.§-ának (3)
bekezdésében, 73. §-ában” szövegrész törlésre kerül.
6. §
A R. III/A. fejezet 20/F. § (1) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés
kerül:
„(1) Állandó jelleggel végzett iparőzési tevékenység esetén az adó
alapja a nettó árbevétel, csökkentve az eladott áruk beszerzési
értékével, a közvetített szolgáltatások értékével, az anyagköltséggel.
Mentes az adóalapnak az a része - legfeljebb azonban az adóalap 90%a -, amely a külföldön létesített telephelyen végzett tevékenységbıl
származik, feltéve ha azt a telephely szerinti állam önkormányzatának
fizetendı, a vállalkozási tevékenységet terhelı adó terheli.”
7. §
A R. III/A. fejezet 20/J. § (1) bekezdésében a helyi iparőzési adó
beszedési számla száma a következıre változik:
„10402142-21424304-02680000”
8. §
A R. III/A. fejezet 20/J. § (2) bekezdés helyébe az alábbi rendelkezés
kerül:
„(2) A kettıs könyvvitelt vezetı belföldi illetıségő adózónak és a
külföldi vállalkozónak az adóelıleget az adóévben az adóévi várható
fizetendı adó összegére ki kell egészítenie. E rendelkezés nem
vonatkozik arra az adózóra, amelynek az adóévet megelızı adóévben
az éves szinten számított árbevétele nem haladta meg az 50 millió
forintot.”
9. §
A R. VI. fejezet 26. §-ának 16. a) pontja helyébe az alábbi rendelkezés
kerül:
„16. nettó árbevétel:
a) a számviteli törvényben meghatározott értékesítés nettó árbevétele
(egyszeres könyvvitelt vezetı vállalkozó esetében: a pénzügyileg
rendezett nettó árbevétel és a nem pénzben kiegyenlített értékesítés
nettó árbevételének együttes összege), csökkentve a társasági adóról
és az osztalékadóról szóló törvény szerinti jogdíjból származó,
árbevételként elszámolt ellenértékkel, a jövedéki adó fizetésére
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kötelezett vállalkozó esetében az adóhatósággal elszámolt - az egyéb
szolgáltatások értékeként, illetve az egyéb ráfordítások között
kimutatott - jövedéki adó összegével, továbbá az egyéb ráfordítások
között kimutatott, az adóhatósággal elszámolt regisztrációs adó,
energiaadó összegével, feltéve, ha az így elszámolt regisztrációs adó,
energiaadó összege az értékesítés nettó árbevételét növelte, valamint a
külön jogszabály szerinti felszolgálási díj árbevételként elszámolt
összegével, a b)-j) alpontokban foglalt eltérésekkel,”
10. §
E rendelet kihirdetése napján lép hatályba.
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