Hidegség Község Önkormányzata Képviselő-testületének
3/2003. (III. 28.) önkormányzati rendelete
a helyi iparűzési adóról
Hidegség Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a helyi adókról szóló többször
módosított 1990. évi C. törvény 1.§.(1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján a
következő rendeletet alkotja:
Adókötelezettség, adó alanya
1.§.
(1) Hidegség Község Önkormányzatának Képviselő-testülete helyi iparűzési adót vezet be.
(2) Az adó alanya a vállalkozó.
Az adó mértéke
2.§.
(1) Az állandó jelleggel végzett iparűzési tevékenység esetén az adó évi mértéke az adóalap 1
%-a.
(2) 1 Ideiglenes jelleggel űzött iparűzési tevékenység esetén az adó mértéke naptári naponként
piaci és vásározó kiskereskedelmi tevékenység esetén 1000 Ft,
b) építőipari tevékenység folytatása, illetőleg természeti erőforrás kutatása és feltárása esetén
5000 Ft, 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.
c) Bármely - az a) és b) pontba nem sorolható – tevékenység esetén 5000 Ft, ha annak
folytatásából a vállalkozó közvetlenül bevételre tesz szert, feltéve ha egyetlen önkormányzat
illetékességi területén sem rendelkezik székhellyel, telephellyel.

A 18/2005.(X.19.) önkormányzati rendelet 6. §. (4) bek.-vel módosított szöveg. Hatályos 2005.
október 19.
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Adókedvezmény
3.§.
Adókedvezmény illeti meg a vállalkozót 2004. december 31.-ig, ha szakmunkástanulót
foglalkoztat, amennyiben ennek igénybevételére 2003. március 31.-ig jogosultságot szerzett,
vagy igénybevételre jogosító feltételek teljesítését legkésőbb 2003. december 31.-ig
megkezdte. A kedvezmény mértéke 5000 Ft/év/fő. A feltételek teljesítésének megkezdését
2004. január 31.-ig a vállalkozóknak az adóhatósághoz be kell jelenteni. 2
Záró rendelkezések
4.§.
(1) Ez a rendelet –a (2) bekezdésben leírtak kivételével- a kihirdetés napján lép hatályba.
(2) A rendelet 3. §-a rendelkezéseit 2003. január 1. napjától kell alkalmazni.
(3) A rendelet hatálybalépésével egyidejűleg hatályát veszti a 10/1998. (XII. 4.)
önkormányzati rendelet.
(4) A rendeletben nem szabályozott kérdésekben az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII.
törvény 3 rendelkezései az irányadók.
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A 8/2003.(VI.5.) önkormányzati rendelet 2. §-ával kiegészített szöveg. Hatályos 2003. január 1.
A 15/2005.(VIII.23.) önkormányzati rendelet 5. §-ával módosított szöveg. Hatályos 2005. augusztus
23.
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