Mátramindszent Község Önkormányzata Képviselő-testületének
16/2011.(XII.23.) önkormányzati rendelete
a helyi iparűzési adóról
Mátramindszent Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a helyi adókról szóló többször
módosított 1990. évi C. törvény (továbbiakban: Htv.), valamint az adózás rendjéről szóló többször
módosított 2003. évi XCII. törvény (továbbiakban: Art) felhatalmazása alapján a helyi iparűzési
adóról a következő rendeletet (továbbiakban: rendeletet) alkotja.
1.§.
Az adókötelezettség
(1) Mátramindszent Község Önkormányzata a Htv. felhatalmazása alapján a közigazgatási
területén folytatott gazdasági tevékenység adóztatására helyi iparűzési adókötelezettséget
állapít meg.
(2) 2012. január 1. napjától Mátramindszent község illetékességi területén továbbra is adó köteles
az állandó jelleggel végzett vállalkozási tevékenység (továbbiakban: iparűzési tevékenység).
2.§.
Az adó alanya
(1) Az adó alanya a vállalkozó.
(2) Adóköteles iparűzési tevékenység: a vállalkozó e minőségében végzett nyereség-, illetőleg
jövedelemszerzésre irányuló tevékenysége.
3.§.
Az állandó és ideiglenes jelleggel végzett iparűzési tevékenység
(1) A vállalkozó állandó jellegű ipari tevékenységet végez az önkormányzat illetékességi
területén, ha ott székhellyel vagy telephellyel rendelkezik, függetlenül attól, hogy
tevékenységét részben vagy egészben székhelyén (telephelyén) kívül folytatja.
4.§.
Az adókötelezettség keletkezése és megszűnése
(1) Az adókötelezettség az iparűzési tevékenység megkezdésének napjával keletkezik és a
tevékenység megszűnésének napjával szűnik meg.
5.§.
Az adó alapja
(1)

Állandó jelleggel végzett iparűzési tevékenység esetén az adó alapja a nettó árbevétel,
csökkentve az eladott áruk beszerzési értékével, a közvetített szolgáltatások értékével, az
kutatás, kísérleti fejlesztés adóévben elszámolt közvetlen költségével.

(2) Ha a vállalkozó több önkormányzat illetékességi területén vagy külföldön végez állandó
jellegű iparűzési tevékenységet, akkor az adó alapját - a tevékenység sajátosságaira
leginkább jellemzően - a vállalkozónak kell a 3. számú mellékletben meghatározottak szerint
megosztania.

6.§.
Az adó mértéke
(1) Állandó jelleggel végzett iparűzési tevékenység esetén az adó évi mértéke az adó alapjának
1,5 %-a.
7.§.
Az adó megfizetésének módja
Mátramindszent község illetékességi területén folytatott vállalkozási tevékenység után fizetendő
helyi iparűzési adót az Art. Által meghatározott módon és határidőben Mátramindszent Község
Önkormányzatának 11741048-15451103-03540000 számú Helyi iparűzési adó beszedési
számlájára kell teljesíteni.
8.§.
Hatályba léptető, záró rendelkezések
(1) E rendelet 2012. január 1 napjával lép hatályba, egyidejűleg Mátramindszent Község
Önkormányzata Képviselő-testületének a helyi iparűzési adóról szóló többször módosított
13/1992.(XII.27.) számú rendelete hatályát veszti.
(2) Jelen rendelet hatályba lépésével egyidejűleg az (1) bekezdésben foglalt alaprendeletet
módosító 5/2009.(XII.28.) számú rendelet is hatályát veszti.
(3) Jelen rendeletben nem szabályozott kérdésekben a helyi adókról és az adózás rendjéről szóló
törvények mindenkor hatályos rendelkezéseit kell alkalmazni.
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