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Bélmegyer Község Önkormányzata Képviselõ-testületének
17/2007. (XII.26.) önkormányzati rendelete
A helyi iparûzési adóról
(hatályos: 2015.01.01-tõl)
Az önkormányzat képviselõ-testülete a helyi adókról szóló 1990. évi C. törvény 1. § (1)
bekezdésében kapott felhatalmazás alapján Bélmegyer község közigazgatási területén helyi
iparûzési adót vezet be.
1.
§
Adókötelezettség, az adó alanya
(1) Adóköteles az önkormányzat illetékességi területén állandó jelleggel végzett vállalkozási
tevékenység (továbbiakban iparûzési tevékenység).
(2)A gazdasági tevékenységet saját nevében és kockázatára haszonszerzés céljából,
üzletszerûen végzõ vállalkozó
a.) a személyi jövedelemadóról szóló törvényben meghatározott egyéni vállalkozó,
b.) a személyi jövedelemadóról szóló törvényben meghatározott egyéni vállalkozó,
õstermelõ,
c.) a jogi személy, ideértve azt is, ha az felszámolás vagy végelszámolás alatt áll,
d.) egyéb szervezet, ideértve azt is, ha az felszámolás vagy végelszámolás alatt áll.
2.
§
Az adókötelezettség keletkezése és megszûnése
(1) Az adókötelezettség az iparûzési tevékenység megkezdésének napjával keletkezik és a
tevékenység megszüntetésének napjával szûnik meg.
3.
§
Az adó alapja
(1) Állandó jelleggel végzett iparûzési 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 tevékenységbõl származik, feltéve ha azt
a telephely szerinti állam önkormányzatának fizetendõ, a vállalkozási tevékenységet
terhelõ adó terheli.
(2) Ha a vállalkozó több önkormányzat illetékességi területén végez állandó jellegû iparûzési
tevékenységet, akkor az adó alapját – a tevékenység sajátosságaira leginkább jellemzõen –
a vállalkozónak kell a mellékletben meghatározottak szerint megosztania.
(3) Ideiglenes jelleggel végzett iparûzési tevékenység esetében az adót a tevékenység
végzésének naptári napjai alapján kell megállapítani. Minden megkezdett nap egy napnak
számít.
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4.§
Az adó mértéke
Az adó mértéke: az adóalap 2,0 %-a
4.
§
Az adóelõleg megállapítása és az adó megfizetése
(1) Az adóelõleg megállapítása, megfizetése valamint az adó bevallása és megfizetése során a
helyi adókról szóló 1990. évi C. törvényben foglaltak szerint kell eljárni.
5.
§
A méltányossági jogkör gyakorlása
(1) A méltányossági kérelmeket elsõ fokon az önkormányzati adóhatóság, a körjegyzõ bírálja
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el.
(2) A körjegyzõ döntése ellen benyújtott fellebbezést a Dél- Alföldi Regionális Közigazgatási
Hivatal bírálja el.
(3)A körjegyzõ a magánszemély kérelme alapján az õt terhelõ adó-, bírság- vagy
pótléktartozást mérsékelheti vagy elengedheti, ha azok megfizetése az adózó és a vele
együtt élõ közli hozzátartozók megélhetését súlyosan veszélyezteti.
6.
§
Záró rendelkezések
(1) A rendeletben nem szabályozott kérdésekben a helyi adókról szóló 1990. évi C. törvény.,
valamint az adózás rendjérõl szóló 2003. évi XCII. törvény vonatkozó rendelkezései az
irányadók.
(2) Ez a rendelet kihirdetése napján lép hatályba, rendelkezéseit 2008. január 1-jétõl kell
alkalmazni.
(3) A hatályba lépéssel egyidejûleg hatályát vesztik a 2/1995. (II.2), 8/1997.(XI.28), 10/1999.
(XII.4), 13/2000. (XI.17), 16/2002. (XII.9), 8/2007. (XII.8) számú rendeletek.
(4) A rendelet kihirdetésérõl a körjegyzõ gondoskodik, az Önkormányzat hirdetõtábláján
kifüggeszti.
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Bélmegyer, 2007. december 14.
Dán Márton sk.
Dr. Olasz Imréné dr. sk.
polgármester
körjegyzõ
A rendelet kifüggesztésre került a község hirdetõtábláján 2007. év december hó 26. napján.
Bélmegyer, 2007. december 26.
Dr. Olasz Imréné dr
körjegyzõ
Módosításokkal egybeszerkesztett változat, hatályos 2015.01.01-tõl
Bélmegyer, 2014. november 28.
Hegedûs László sk.
Jegyzõ
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