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vácszentlászló Község Önkormrinyzata a 1ielyi adókról szóló löbbs?nrösen módosított 1990.
évi c. tV,. valamilll az adózás rendjéről szóló löbbszörijset iródosítotl l990. éVi XCIV,
alapjárr a helyi ipar,üzési adóvalkapcsolatos le]adalokat j€]en fend.letében állapítja rneg,
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REND§L]j,1, CELJA

1§, A helyi iparűzési adó bevc/-oté§é§ek célja az Önkornráayzat örrltlló gazdálkodásr
rcllé,clcinek bizlosilásd

,

ADÓKöTEr§ZETTSEG,

AZ ADó ALANYA-

2§. (1) Adókö:eles az Ónkormiányzat il]ctékc§ségi terüleléo áliandó vagy ideiglencsjellegge1
\,égzeti vál]a]kozási tevékenység ( toYábbiakban: ipalűzési levóke§ysóg ).
(2)

Az

adó alanya a Vállalkozó.

3§. Adókőteles ipadjzési tevékenység a vállalkozó e minóségbeir végzc!1 nyereség_, il]el,aí]eg
jövedelem s7-§ízésre i.anyuló tevékcíysége,

A vállalkozó álJandójellegú iparúzési tel,ékenységel Végcz Vácszenuászló
kőzigazgatási területén, ha itl §zékheli),el. lelephellyel rendelkezik, íiiggetleüül allól, hogy
tevéke]iységéllúszben vagy egés?ben §Zékhelyén (te]ephe]),én) kíviil fol}tatja,
4§, (1)

(2) ldeiglenes

jellegi az ipa.űzó§i levék.nység, ha vácszenílász]ó közigazgaiásj területén az

itt székhellye], telephe]iye] nern ícndelkező vá]lalkozó

piaci ós vásározó kiskereskedelmel lolvtat
bl Épitóipad tevékenysége1 aolyla:, jiletóícg tcrmészcti errjfonást rár feI vagy klllat, feltóve
]]og} a folyamatosan vagy mcgszakításokkal Végze1l aevékenységidótartáma adóév€n belűl a
30 napot eghaladja, de ncnr óri cl a 180 napot, Há a tevékenység folytatásának
a
180 napot meghaladja. alkor a tevékenysóg \,ógzésérrck helye telephel}qlek minósü1,
'dótartama
cl Bármely- az aJ ésb/pontba ncm solollató- íevók.nységc. !a annak folytatrlsából
kőzvet]enül bevételre tesz szert, fcltévc ha e!!yetlen Önkomrán\ zat illctikcssé!i terúlelénseD1
rcndclkczik székhel]ye], telelhel]yel.
a/

AZ ADÓKÖTELEZETTSÉC KELETKIZÉSE ÉSME6SZÜNÉSE
a2 jpaíűzésitevékenység megkezdósének napjával keletkezik és a
tcVeLenyseg megs7rinlclé5ének napiá\ al s,.iinik nLeg

5§-

(i) Az adókötelezeltség

KöZség közigazgatási terúletén idciglcnes (alka]mi) jelleggel végzett
ipariizési 1e\,ékcnységcsetén a tcvékenység vé8zésénekidólartarna az ilaúyadó a2
3dóköteleZellséA idöbcn; Ieriedelnlere,
(2) vác§zentlá§zló

AZ ADO ALAP,A
6§,

(

1)

Az

áIlandó jeileggel Vógzett iparúzé§i tevékenység eselén az adó aIapja az értékesítgtt

tcimék, il}etőleg végzett szolgáltatás ncttó árbevélele, csökkentve az €1adott iinik beszeEési
értékévelés a közvctítctt §zolgólteúsok értékével,va:amint az anyagköltsé8gel,
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AZ ADÓ MÉRTEKE
10§, (t) Átlaúdó
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1i§. (1) A vá]lalkozó adóeiólcg flzetésére
l2) Az adöelóle9 üsszege
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Az adóelóleg és az adó megfizetéséíekesedékességétaz adózá§ rendjé!ól szóIó
á]laPitja mcg,
(2)

löNény

Az ideiglene§ (aikalmi) ipanizési tevékenység 9§etén a múkődés idótartama szerintjáIó
ipárűzési adó kézpélzben is megfizethető a pónzkezelósi szabályok betarásával,l,u az adó
össze8e a2 5.000 Ft-ot nem haladjameg.
(3)

,

13.§.

(l) Jelen rendeletei

ZÁRó RENDELK-FZÉSEK
a (ihirdetése napján lép hatályba, dc rcnde]kczéseir 20o5, január

étól a folyamatban lévő ügyekben is,- kell

a]ka]mazni.

(2) Jelen rendeletben nem szabáyozott kérdesekben a helyi adókról szóIó-

rendjéróI szóló hatályo§ jog§zabáyok reBdelkezeseitke1l alkalmazni.
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yaLa§inl az adóz76

(3) JBlen íendelet hatáiyba lépésévehatályát veszíi az Örrkoríráíyzat 4/199'7. (lv.3o.) sz.
,endelete, valalr]lirrt az aá módosltó'7 /1997. § II. 30.) sz. és a 8/1998, (xll30,)sz rendetete.

(4) Jelen rcndelet kihirdetósérő a körjegyzó köle]es gondoskodrri,

