Iváncsa Községi Önkormányzat
Képviselo-testületének
19/2003. (XII. 30.) Kt. számú rendelete
a helyi iparuzési adóról
a 26/2004. (XII. 30.) Kt. számú önkormányzati rendelettel egységes szerkezetben
Iváncsa Községi Önkormányzat Képviselö-testületének
a helyi adókról szóló többször
módosított és kiegészített 1990. évi C. törvény 1. §-a (l) bekezdése felhatalmazása alapján a
község illetékességi termetén, határozatlan idöre helyi adót vezetett be.
Helyi iparuzési adó
Az adó mértéke
1.

§

(1) A helyi iparuzési adó mértéke - a (2) bekezdésben foglalt kivételektöl eltekintve - az
adóalap 1,5 %-a.
(2) *Iváncsa Község Önkormányzatának illetékességi területén telephellyel, székhellyel
nem rendelkezö vállalkozások ideiglenes (alkalmi) jelleggel végzett iparuzési
tevékenysége után az adó mértéke naptári naponként
a) piaci, vásározó tevékenység esetén: 500,- Ft
b) a többi a Htv. 37. § (2) bekezdése b) és c) pontjában felsorolt ideiglenes
(alkalmi) jelleggel végzett iparuzési tevékenység után 5.000,- Ft.
Adómentesség
2.

§

(1) Mentes az iparuzési adó alól az a vállalkozó, akinek / amelynek vállalkozási
szintu éves adóalapja nem haladja meg a 2.5 millió forintot.
(2) Mentesül az iparuzési adó fizetése alól a kezdö vállalkozó a vállalkozás
megkezdését követö év december 31-éig. Erre a mentességre az a kezdö
vállalkozó jogosult, aki (amely) a vállalkozását 2003. december 31-ig
megkezdte és igénybevételére jogosító feltételek teljesítésének megkezdését
2004. január 31. napjáig az önkormányzati adóhatósághoz bejelentette.

Hatályba

lép teto és értelmezo rendelkezések
3.

§

(l) E rendelet 2004. O1. Ol-én lép hatályba, hatálybalépéséveI egyidejuleg az
1/2002. (II. 1.) Kt. számú rendeletét és a 18/2002. (XII. 31.) Kt. számú
rendeletét hatályon kívül helyezi.
(2) E rendelet nem szabályozott eljárási kérdéseiben a helyi adóról szóló 1990. évi
C. törvény és az adózás rendjéröl szóló 2003. évi XCII. törvény rendelkezései
az irányadók.
(3) Értelmezö rendelkezések:

* Beiktatta: 2612004. (XII. 30.) Kt. számú rendelet. Hatályos: 2005. január l-töl.

a) kezdo vállalkozónak
(vállalkozásnak)
az tekintheto,
aki a
tevékenységét az adóévben kezdte meg, az állami adóhatósághoz
bejelentkezett és adószámmal rendelkezik.
b) Nem minosül kezdö vállalkozásnak a mentesség szempont jóból
jogutódlással,
átalakulással,
egyesüléssel,
beolvadással
és
szétválássallétrejött vállalkozás,
az az egyéni vállalkozó, aki a vállalkozás megkezdését
megelozo
1 éven belül már rendelkezett
vállalkozói
igazolvánnyal.
Molnár Tibor sk.
polgármester

Tóth Julianna sk.
jegyzo

* Beiktatta: 26/2004. (XII. 30.) Kt. számú rendelet. Hatályos: 2005. január l-tol.

