Szécsény Város Önkormányzata Képviselı-testülete

Szécsény Város Önkormányzata Képviselı-testületének
27/2009.(XII.30.) rendelete
a helyi iparőzési adóról
A képviselı-testület a helyi adókról szóló többször módosított 1990. évi C. törvény
(továbbiakban: Htv.) 1. § (1) bekezdésében foglalt felhatalmazás alapján Szécsény város
illetékességi területén e rendelet határozza meg a helyi iparőzési adó alkalmazásának
szabályait.
I.
Általános rendelkezések
2010. január 1. napjától Szécsény város illetékességi területén továbbra is adóköteles az
állandó és ideiglenes jelleggel végzett vállalkozási tevékenység.
II.
A helyi iparőzési adóra vonatkozó különös rendelkezések
Adókötelezettség
1.§ Adóköteles az önkormányzat illetékességi területén állandó vagy ideiglenes jelleggel
végzett vállalkozási tevékenység (továbbiakban: iparőzési tevékenység).
(1) A vállalkozó állandó jellegő iparőzési tevékenységet végez az önkormányzat
illetékességi területén, ha ott székhellyel, telephellyel rendelkezik, függetlenül attól, hogy
tevékenységét részben, vagy egészben székhelyén (telephelyén) kívül folytatja.
(2) Ideiglenes jellegő az iparőzési tevékenység, ha az önkormányzat illetékességi területén
az ott székhellyel, telephellyel nem rendelkezı vállalkozó:
- építıipari tevékenységet folytat, 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 folytatásának idıtartama a
180 napot meghaladja, akkor a tevékenység végzésének helye telephelynek minısül,
- bármely - a Htv. 37. § (2) a) és b) pontba nem sorolható - tevékenysége, ha annak
folytatásából közvetlenül bevételre tesz szert, feltéve ha egyetlen önkormányzat illetékességi
területén sem rendelkezik székhellyel, telephellyel.
Az adó mértéke
2.§ Állandó jelleggel végzett iparőzési tevékenység esetén az adó évi mértéke az adóalap 2 %a.
3.§ Ideiglenes jelleggel végzett iparőzési tevékenység esetén az adó mértéke:
(1) a Htv. 37.§ (2) bekezdésének a) pontja szerinti tevékenység-végzés után „0” Ft.
(2) a Htv. 37.§ (2) bekezdésének b) és c) pontja szerinti tevékenység-végzés után naptári
naponként 5.000 Ft.
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Adókedvezmények
4.§ A Htv. 39. § (1) bekezdése szerinti adóalap csökkenthetı az adóévi mőködés hónapjai
alapján számított adóévi átlagos statisztikai állományi létszámnak az elızı adóévi mőködés
hónapjai alapján az elızı adóévre számított átlagos statisztikai állományi létszámhoz képest
bekövetkezett - fıben kifejezett - növekménye után 1 millió forint/fı összeggel.
III.
Befizetésre vonatkozó rendelkezések
5.§ Szécsény város illetékességi területén folytatott vállalkozási tevékenység után fizetendı
helyi iparőzési adót az adózás rendjérıl szóló 2003. évi XCII. törvény által meghatározott
módon és határidıben Szécsény Város Önkormányzatának 10402142-2142430402680000 számú Helyi iparőzési adó számlájára kell teljesíteni.
IV.
Hatályba léptetı, záró rendelkezések
6.§ Jelen rendeletben nem szabályozott kérdésekben más magasabb szintő anyagi és
eljárásjogi jogszabályokban foglaltak az irányadóak.
7.§ A rendelet 2010. január 1-jén lép hatályba, ezzel egyidejőleg Szécsény Város
Önkormányzata Képviselı-testületének a helyi adókról szóló 21/1991.(XII.17.) rendeletének
„Általános rendelkezések” fejezetcímő 1. § b) pontja, és a III/A. Helyi iparőzési adó fejezete,
továbbá értelmezı rendelkezések 18, 21, 22, 23, 24, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39,
40 és 42. pontja hatályát veszti.
Szécsény, 2009. december 29.

Bartusné
dr. Sebestyén Erzsébet
címzetes fıjegyzı
Fenti rendelet a mai napon kihirdetésre került.
Szécsény, 2009. december 30.

Bartusné
dr. Sebestyén Erzsébet
címzetes fıjegyzı
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dr. Fábián Erzsébet
polgármester

