Mátramindszent Község Önkormányzat Képviselő-testületének
13/1992. (XII. 27.) Ör. sz.
R E N D ELETE
a helyi iparűzési adóról
(egységes szerkezetben)
Az 1990. évi C törvény felhatalmazása alapján Mátramindszent Község Önkormányzati Képviselőtestülete a község fejlesztésének és működésének elősegítése érdekében a helyi iparűzési adóról a
következő rendeletet alkotja:
A rendelet hatálya

1.§. A rendelet hatálya kiterjed Mátramindszent község egész közigazgatási területére.
Adókötelezettség keletkezése és megszűnése.
2.§. (1) Adóköteles az önkormányzat illetékességi területén végzett vállalkozási tevékenység.
(2) Adóköteles iparűzési tevékenység: a vállalkozó e minőségében végzett nyereség, illetve
jövedelemszerzésre irányuló tevékenység.
(3) ****
(4) Adókötelezettség az iparűzési tevékenység megkezdésének napjával keletkezik, és a
tevékenység megszüntetésének napjával szűnik meg.
(5) ****
Az adó alanya
3.§.(1) Adókötelezettség alanya a vállalkozó, aki a 2.§.(1) bekezdésében foglalt tevékenységet
végzi.
(2) A vállalkozó adókötelezettségét nem befolyásolja az a tény, hogy a vállalkozás székhelye,
központja, központi telephelye nem az önkormányzat illetékességi területén található.
(3) A vállalkozó adókötelezettségének fennállását nem érinti az sem, ha a vállalkozót az
önkormányzat által megalkotott A vállalkozók kommunális adójáról szóló rendelete alapján
kommunálisa célú adókötelezettség terheli.

Adómentességek, adókedvezmények
4/A.§ ****
4/B.§. ****
4/C.§.***
(1) ***
(2) ***
(3)***
5.§ ***
5/B.§ ***
Az adó alapja és mértéke.
6.§ Az adó alapja az értékesített termék, illetőleg végzett szolgáltatás nettó árbevétele, csökkentve
az eladott áruk beszerzési értékével és a közvetített szolgáltatások értékével, valamint –
jogszabály szerinti - anyagköltséggel.***
7.§ (1) Az adó mértéke a 6.§, alapján számított adó 1,5 %-a, rendszeresen folytatott iparűzési
tevékenység esetén.
(2) ****
Az adóelőleg bevallása és megfizetése.
8.§.(1) ****
(2) ***
(3) ****
9.§. ****

10.§ (1) ***
(2) ****

Záró rendelkezések

11.§ Ez a rendelet 1993. január 1-jén lép hatályba. Az e rendeletben nem szabályozott kérdésekben
az adózás rendjéről szóló 1990. évi XCI. tv. és a helyi adókról szóló 1990. évi C. törvény
rendelkezéseit kell alkalmazni.
12.§. ****
13.§. A beszedett adó összegéről felhasználásáról évenként a költségvetési beszámoló részeként
tájékoztatni kell az önkormányzat testületét.
14. §. ****
(1) ****
(2) ****
(3) ***
a) ****
b) ****
c) ****
d) ****
(4) ***
(5) ***
(6) ***
Mátramindszent, 1992. december 27.

Molnár Gábor
polgármester

Hajduné Kun Éva
jegyző

*Módosította a 16/1997. (XI. 27.) Ör. sz. Rendelet
** Módosította a 9/1999. (XII. 14.) Ör. sz. Rendelet
*** A bekezdés szövegét módosította, illetve a bekezdést hatályon kívül helyezte a 3/2003. (III. 31.)
Ör. sz. Rendelet 2003. január 1. napjától.
**** A bekezdés szövegét módosította, illetve bekezdést hatályon kívül helyezte Az
5/2009.(XII.28.) számú Rendelet 2010. január 1 napjától.

