BORSODNÁDASD VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
23/2008.(XI.28.) sz. rendelete
- egységes szerkezetben a 12/1991.(X.12.) és az 1/2010.(I.22.) rendelettelAZ IPARŰZÉSI ADÓRÓL

BEVEZETŐ RENDELKEZÉSEK
A helyi adókról szóló 1990. évi C. törvény 1. § (1) bekezdésében foglalt törvényi
felhatalmazás alapján Borsodnádasd Városi Önkormányzat Képviselő-testülete illetékességi
területén bevezeti a helyi iparűzési adót.

ADÓKÖTELEZETTSÉG
1.§
(1) Adóköteles az önkormányzat illetékességi területén állandó vagy ideiglenes
jelleggel végzett vállalkozói tevékenység (továbbiakban iparűzési tevékenység)
(2) Az adókötelezettség az iparűzési tevékenység megkezdésének napjával keletkezik és
a tevékenység megszüntetésének napjával, szűnik meg.

ADÓALANYOK
2.§
(1) Vállalkozónak kell tekinteni: az 1990. évi C. törvény VII. fejezet Értelmező
rendelkezések 52. § 26. a-d. bekezdésében felsoroltakat.
(2) A vállalkozó kötelességének fennállását nem érinti az sem, ha a vállalkozó az
önkormányzat képviselő-testülete által megalkotott „vállalkozók kommunális
adójáról” szóló rendelet alapján kommunális célú adókötelezettség is terheli.

ADÓKEDVEZMÉNY
3.§
(1) 25 %-os adókedvezményben részesül az önkormányzat illetékességi területén
működő: 1.000.000,- Ft/év vállalkozási szintű adóalapot meg nem haladó
vállalkozó.
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ADÓALAP, ADÓMÉRTÉK
4. §
(1) Állandó jelleggel végzett iparűzési tevékenység esetén az adó alapja a nettó
árbevétel, csökkentve az eladott áruk beszerzési értékével, a közvetített
szolgáltatások értékével, az anyagköltséggel, továbbá az alapkutatás, alkalmazott
kutatás, kísérleti fejlesztés adóévben elszámolt közvetlen költségével. Mentes az
adóalapnak az a része, amely a külföldön létesített telephelyen végzett
tevékenységből származik. 1
(2) Az iparűzési adó mértéke:
a) állandó iparűzési tevékenység esetén: az adóalap 2,0 %-ának megfelelő
összeg
b) ideiglenes jelleggel végzett iparűzési tevékenység esetén – csak a Htv. 37. §.
(2) bekezdésének b. és c. pontja szerinti tevékenység végzésekor – naptári
naponként 3.000,-Ft/nap.
c) „piaci„ és vásározó kiskereskedelmi tevékenységet folytatók esetén az
ideiglenes iparűzési adó mértéke 300,-Ft/nap.

ADÓELŐLEG
5. §
(1) Az adókötelezettség alá tartozó vállalkozó – az e. § (2) bekezdésében foglalt
kivételével – adóelőleget köteles fizetni, melynél a Htv. 41. §-ában, valamint az
adózás rendjéről szóló törvényben foglalt vonatkozó előírások a mérvadóak.
(2) Nem terheli adóelőleg fizetési kötelezettség azt a vállalkozót, aki iparűzési
tevékenységet
a) ideiglenes jelleggel folytatja, illetve
b) „az önkormányzat illetékességi területén működő előtársaságot, továbbá az
adóköteles tevékenységet jogelőd nélkül kezdő vállalkozót az
adókötelezettség keletkezésének adóévében – kivéve a már működő, de az
önkormányzat illetékességi területén első ízben adóköteles tevékenységet
kezdő vállalkozót.”
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Módosította az 1/2010.(I.22) Rendelet, melyet 2010. január 1. naptól kell alkalmazni.
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HATÁLYBA LÉPŐ RENDELKEZÉSEK
6. §1
Jelen rendelet a kihirdetés napján lép hatályba, de rendelkezéseit 2010. január 1. napjától kell
alkalmazni.
(1) A rendelet kihirdetéséről a jegyző a helyben szokásos módon gondoskodik.
(2) A rendelet 6. § (3) pontja hatályát veszti.

ÉRTELMEZŐ RENDELKEZÉSEK
7. §
E rendelet alkalmazásában:
1) Az önkormányzat illetékességi területe: az önkormányzat közigazgatási határa által
behatárolt – bel- és külterületet magába foglaló – térség, amelyre az önkormányzati
hatáskör kiterjed.
2) A nettó árbevétel: az 1990. évi C. törvény 52. § 22. pont a-j. bekezdésében
megfogalmazott előírások szerinti árbevétel.
3) Az adók befizetése és visszaigénylése – önadózó vállalatok által – a számviteli
szabályoknak megfelelően 50,-Ft, illetve ezen felül 100,-Ft-ra, 50,-Ft alatt nullára
kerekítve történik.
8. §
A rendeletben nem szabályozott kérdésekben a helyi adókról szóló módosított 1990. évi
C. törvény és az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény rendelkezéseit kell
alkalmazni.
Borsodnádasd, 2008. november 28.
Papp Anna
polgármester

Burkovics Róbert
jegyző

Záradék: A helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. Törvény 16. § (2) bekezdése
alapján kihirdetésre került.
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Módosította az 1/2010.(I.22.) Rendelet, melyet 2010. január 1. naptól kell alkalmazni.
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Szné.

