Borsodnádasd Városi Önkormányzat
Képviselő- testületének
24/2008. (XI. 28.) sz. rendelete
egységes szerkezetben a 11/1991. (XII. 12.) sz rendelettel
A VÁLLALKOZÓK KOMMUNÁLIS ADÓJÁRÓL
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BEVEZETŐ RENDELKEZÉSEK
A helyi adókról szóló 1990. évi C. tv. (a továbbiakban: Htv.) 1. §-ában foglalt felhatalmazás
alapján Borsodnádasd Városi Önkormányzat Képviselő-testülete illetékességi területén
bevezeti a vállalkozók kommunális adóját, amelyet a pénzeszközeiből, vagy részben azok
felhasználásával megvalósuló infrastruktúra fejlesztésére, valamint környezetvédelmi
feladatok ellátására fordít.

ADÓKÖTELEZETTSÉG
1.§

Kommunális adókötelezettség terheli a Htv. 3.§ (1) bek. felsorolt adóalanyok közül a
vállalkozót, függetlenül a Htv. 24. § alapján egyébként fennálló adókötelezettségtől.

2.§

Az adókötelezettséget nem befolyásolja az, hogy az adóalany székhelye csupán
telephelye (részlege) található az önkormányzat illetékességi területén.

3.§

Mentes az adókötelezettség alól a Htv. 3. § (2) bekezdésében felsorolt adóalanyok.

ADÓALAP, ADÓMÉRTÉK
4. § (1)
(2)
5. § (1)
(2)

A vállalkozói kommunális adó alapja az adóalany által az önkormányzat
illetékességi területén foglalkoztatottak korrigált átlagos statisztikai állományi
létszáma.
E rendelet alkalmazásában korrigált átlagos statisztikai állományi létszám: az
1990. évi C. tv. 52. § 19. –ában foglaltak.
A vállalkozók kommunális adójának éves mértéke a korrigált átlagos
statisztikai állományi létszámra vetítve: 2200Ft/év
Ha a vállalkozó kommunális adókötelezettsége nem áll fenn a teljes naptári
évben, az adó megállapításához az egy főre jutó meghatározott 5. (1) bek. évi
adómérték egy hónapra eső hányadát szorozni kell az átlagos statisztikai
állományi létszámmal és az adókötelezettség hónapjainak számával. Ennek
során minden megkezdett hónap egész hónapnak számít.

ADÓELŐLEG
6. § (1)
(2)

Az adókötelezettség alá tartozó vállalkozó az e § (2) bek. foglalt esetek
kivételével adóelőleget köteles fizetni, melynél a Htv. 41. §-ában, valamint az
adózás rendjéről szóló törvényben foglalt vonatkozó előírások a mérvadóak.
Nem terheli adóelőleg fizetési kötelezettség az előtársaságot, továbbá az
adóköteles tevékenységet jogelőd nélkül kezdő vállalkozót az adókötelezettség
keletkezésének adóévben – kivéve a már működő, de az önkormányzat
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illetékességi területén első ízben adóköteles tevékenységet kezdő vállalkozó.
7. §

(1)

Az évenkénti képződött adó csak a testület által meghatározott mindenkori
beruházásnál, fejlesztésnél használható fel.

ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK
8. § (1)

Az e rendeletben nem szabályozott kérdésekben a helyi adókról szóló 1990. évi
C. tv., valamint az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. tv. rendelkezései az
irányadók.

9. §

E rendelet 208. november 28.-án lép hatályba.

10. §

A jelen rendelet hatályba lépése után az adóelőleg fizetési kötelezettségek első
ízben 2009. május 31-ig kell eleget tenni.

Borsodnádasd, 2008. november 28.
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