Nagykereki Község Önkormányzat Képviselő-testületének
15/2012. (XI. 28.) önkormányzati rendelete
a helyi iparűzési adó megfizetéséről
Nagykereki Község Önkormányzat Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi
LXV. tv. 16. § (1) bekezdésében, a helyi adókról szóló módosított 1990 évi C. törvény (a
továbbiakban: Ht.) 1.§ (1) bekezdésében és 43. § (3) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján az
alábbi rendeletet alkotta:
Adókötelezettség, az adó mértéke
1. §
(1) Adóköteles az önkormányzat illetékességi területén állandó, vagy ideiglenes jelleggel végzett
vállalkozási tevékenység.
(2) A vállalkozó állandó jellegű iparűzési tevékenységet végez az önkormányzat illetékességi
területén, ha ott székhellyel, telephellyel rendelkezik, függetlenül attól, hogy tevékenységét részben
vagy egészben székhelyén (telephelyén) kívül folytatja.
(3) Ideiglenes jellegű az iparűzési tevékenység, ha az önkormányzat illetékességi területén az ott
székhellyel, telephellyel nem rendelkező vállalkozó
a) építőipari tevékenységet folytat, illetőleg természeti erőforrást tár fel vagy kutat, feltéve, hogy
a folyamatosan vagy megszakításokkal végzett tevékenység időtartama adóéven belül a 30 napot
meghaladja, de nem éri el a 181 napot. Ha a tevékenység folytatásának időtartama a 180 napot
meghaladja, akkor a tevékenység végzésének helye telephelynek minősül,
b)
bármely- a a) pontba nem tartozó- tevékenysége, ha annak folytatásából közvetlenül
bevételre tesz szert, feltéve, ha egyetlen önkormányzat illetékességi területén sem rendelkezik
székhellyel, telephellyel.
(4) Állandó jelleggel végzett iparűzési tevékenység esetén az adó évi mértéke az adóalap
2 %-a,
(5) Ideiglenes jelleggel végzett iparűzési tevékenység esetén az adómértéke:
- a (3) bekezdés a) pontja szerinti tevékenység-végzés után naptári naponként 5.000,-Ft
Az adó megfizetése
2. §
Közterület-foglalási engedéllyel végzett tevékenység esetén az iparűzési adót a közterület-foglalási
díjjal együtt kell megfizetni.
3. §
Az önkormányzat feljogosítja az adóhatóságot arra, hogy a jogszabályban meghatározott pénzkezelési
szabályok betartásával 5.000,-Ft-ot meg nem haladó összegű helyi adóra, / adótartozásra
/készpénzfizetést elfogadjon.
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4. §
(1) E rendelet 2013. január 1. napján lép hatályba.
(2) E rendelet hatálybalépésével egyidejűleg Nagykereki Község Önkormányzati Képviselőtestületének a helyi iparűzési adó megfizetéséről szóló 6/2003. (VII. 28.) önkormányzati rendelete
hatályát veszti.
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