Tiszacsécse községi Önkormányzat
Képviselőtestülete
14/2009. (XII. 06.)
RENDELETE
- a helyi adókról Tiszacsécse községi Önkormányzat Képviselőtestülete a helyi adókról szóló 1990.évi
C.törvény (továbbiakban: Htv.) 1. §. (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján az
alábbi rendeletet alkotja:
Általános rendelkezések
1. §.
A képviselőtestület a következő helyi adót vezeti be
- helyi iparűzési adó.
2. §.
(1) E rendelet alkalmazásában adóalany:
a.) a magánszemély,
b.) a jogi személy, a jogi személyiség nélküli gazdasági társaság,
c.) a magánszemélyek jogi személyiséggel nem rendelkező személyi egyesülése.
(2) Adómentes az (1) bekezdés b.) és c.) pontjában felsorolt adóalanyok közül a társadalmi
szervezet, az egyház, az alapítvány, a közszolgáltató szervezet, a köztestület, az önkéntes
kölcsönös biztosító pénztár, a magánnyugdíjpénztár, a költségvetési szerv, a költségvetési
szervnek nem minősülő nevelés-oktatási intézmény és - kizárólag a helyi iparűzési adó
vonatkozásában - a közhasznú, kiemelkedően közhasznú szervezetnek minősülő nonprofit
gazdasági társaság abban az adóévben, amelyet megelőző adóévben folytatott vállalkozási
tevékenységéből származó jövedelme (nyeresége) után sem bel-, sem külföldön adófizetési
kötelezettsége, illetve - költségvetési szerv esetében - eredménye után a központi költségvetésbe
befizetési kötelezettsége nem keletkezett. A feltételek meglétéről az adóalany írásban köteles
nyilatkozni az adóhatóságnak.
(3) Az (1) és (2) bekezdésben meghatározottak szerint adóalany a külföldi magánszemély és
szervezet is feltéve, hogy adómentességét nemzetközi szerződés vagy viszonosság nem biztosítja.
A viszonosság kérdésében az adópolitikáért felelős miniszter állásfoglalása az irányadó.
(4) A törvény hatálya - a Htv. 34. §-ában foglaltak kivételével - nem terjed ki a Magyar Nemzeti
Bankra, a Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zrt-re, az Államadósság Kezelő Központ
Részvénytársaságra, a büntetésvégrehajtásért felelős miniszter felügyelete alá tartozó
büntetésvégrehajtási vállalatra és annak a fogvatatottak foglalkoztatását végző jogutódjára.

3. §.
A képviselőtestület a beszedett adó összegérol évenként a költségvetési beszámoló részeként a
település lakosságát tájékoztatja.
A rendelet hatálya
4. §.
A rendelet területi hatálya Tiszacsécse község közigazgatási területére terjed ki.
Helyi iparűzési adó
5. §.
(1) Adóköteles az önkormányzat illetékességi területén állandó vagy ideiglenes jelleggel végzett
vállalkozási tevékenység (továbbiakban: iparűzési tevékenység).
(2) Az adó alanya a vállalkozó (Htv. 52. §. 26.pontja).
6. §.
Adóköteles iparűzési tevékenység: a vállalkozó e minőségben végzett nyereség-, illetőleg
jövedelemszerzésre irányul tevékenysége.
7. §.
(1) Az adókötelezettség az iparűzési tevékenység megkezdésének napjával keletkezik és a
tevékenység megszüntetésének napjával szűnik meg.
(2) Az önkormányzat illetékességi területén ideiglenes (alkalmi) jelleggel végzett iparűzési
tevékenység esetén a tevékenység végzésének időtartama az irányadó az adókötelezettség időbeni
terjedelmére.
8. §.
Az adó alapja: megállapítására vonatkozóan a Htv. 39., 39/A. és 39/B. §-aiban foglaltak az
irányadók.
9. §.
(1) Az adó évi mértéke az állandó jelleggel végzett iparűzési tevékenység esetén az adóalap 1,5
%-a.
(2) Az adó mértéke az ideiglenes jelleggel végzett iparűzési tevékenység esetén:
a.) a Htv. 37. §. (2) bekezdésének a.) pontja szerinti tevékenység-végzés után naptári naponként:
1000.- forint,

b.) a Htv. 37. §. (2) bekezdésének b.) és c.) pontja szerinti tevékenység-végzés után naptári
naponként: 2000.- forint.
Záró rendelkezések
10. §.
(1) Ez a rendelet 2010.január 1-jén lép hatályba. Kihirdetéséről az önkormányzat hirdetőtábláján
történő kifüggesztéssel a jegyző gondoskodik.
(2) E rendeletben nem szabályozott kérdésekben az adózás rendjéről szóló 2003.évi
XCII.törvény, valamint a helyi adókról szóló 1990.évi C.törvény rendelkezéseit kell alkalmazni.
(3) E rendelet hatálybalépésével egyidejűleg hatályát veszti a képviselőtestület 8/1995. (XII. 30.)
rendelete, valamint az azt módosító 3/1998. (II. 26.) rendelete, 7/1998. (VIII. 13.) rendelete és
9/2003. (XII. 15.) rendelete.
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