
Tápiószele Város1 Önkormányzat Képviselő-testületének

25/2005. (XII. 16.) rendelete

az iparűzési adóról

- módosítással egységes szerkezetben – 

Tápiószele Város2 Önkormányzat Képviselő-testülete a helyi adókról szóló 1990. évi C.
törvény 1. §. (1) bekezdés, 6. §. (továbbiakban: Art.) rendelkezései, a helyi
önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 16. §. (1) bekezdésében kapott
felhatalmazás alapján az alábbi rendeletet (továbbiakban: Rendelet) alkotja:

A rendelet hatálya

1. §.

(1) Tápiószele Város3 Önkormányzat Képviselő-testülete által megalkotott helyi adókról szóló
      rendelet hatálya Tápiószele Város4 közigazgatási területére terjed ki.
(2) Tápiószele Város5 Önkormányzat illetékességi területén iparűzési adót állapít meg

határozatlan időtartamra.

Az adókötelezettség, az adó alanya

2. §.

(1) Adóköteles az önkormányzat illetékességi területén állandó vagy ideiglenes jelleggel 
      végzett vállalkozási tevékenység.
(2) Az adó alanya a vállalkozó.
(3) Adóköteles iparűzési tevékenység: a vállalkozó e minőségben végzett nyereség-, illetve
      jövedelemszerzésre irányuló tevékenysége.
        

3. §.

(1) 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.
(2) Ideiglenes jellegű az iparűzési tevékenység, ha az önkormányzat illetékességi területén az 
      ott székhellyel, telephellyel nem rendelkező vállalkozó

1 Módosította 28/2012. (XI. 28.) önkormányzati rendelet 2. §. (1) bekezdése, hatályos 2013. január 1-jétől.
2 Módosította 28/2012. (XI. 28.) önkormányzati rendelet 2. §. (1) bekezdése, hatályos 2013. január 1-jétől.
3 Módosította 28/2012. (XI. 28.) önkormányzati rendelet 2. §. (1) bekezdése, hatályos 2013. január 1-jétől.
4 Módosította 28/2012. (XI. 28.) önkormányzati rendelet 2. §. (1) bekezdése, hatályos 2013. január 1-jétől.
5 Módosította 28/2012. (XI. 28.) önkormányzati rendelet 2. §. (1) bekezdése, hatályos 2013. január 1-jétől.



       a) piaci és vásározó kiskereskedelmet folytat,
       b) 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 tevékenység végzésének helye
           telephelynek minősül,
       c) bármely – az a) és b) pontba nem sorolható – tevékenysége, ha annak folytatásából 
           közvetlenül bevételre tesz szert, feltéve, ha egyetlen önkormányzat illetékességi       
           területén sem rendelkezik székhellyel, telephellyel.

Adókötelezettség keletkezése, megszűnése

4. §.

(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.

Az adó mértéke

5. §.

(1)6 Az állandó jelleggel végzett iparűzési tevékenység esetén az adó évi mértéke az adóalap
      2 %-a.
(2) Az ideiglenes jelleggel végzett iparűzési tevékenység esetén az adóátalány naptári 
      naponként
       a) piaci és vásározó kiskereskedelmi tevékenység-végzése esetén 1.000,- forint,
       b) a Rendelet 3. §. (2) bekezdés b) és c) pontja szerinti tevékenység-végzés esetén 2.000,-
           forint.

Vegyes és záró rendelkezések

6. §.

A vállalkozó adóalanyt terhelő adó fizetésére, adó-, adóelőleg fizetésének esedékességére, 
jogkövetkezményekre, továbbá e rendeletben nem szabályozott kérdésekben az Art. és az 
adózás rendjéről szóló törvény rendelkezései az irányadóak.

7. §.

(1) E rendelet és az Art. alkalmazásában vállalkozó a gazdasági tevékenységet saját nevében
     és kockázatára haszonszerzés céljából, üzletszerűen végző
     a) a személyi jövedelemadóról szóló törvényben meghatározott egyéni vállalkozó,
     b) a személyi jövedelemadóról szóló törvényben meghatározott mezőgazdasági őstermelő, 
         feltéve, hogy őstermelői tevékenységéből származó bevétele az adóévben a 600.000,- 
         forintot meghaladja,

6 Módosította 28/2012. (XI. 28.) önkormányzati rendelet 1. §-a, hatályos 2013. január 1-jétől.



     c) jogi személy, ideértve azt is, ha az felszámolás vagy végelszámolás  alatt áll,
     d) egyéb szervezet, ideértve azt is, ha felszámolás vagy végelszámolás alatt áll.
 (2) E rendelet 2006. január 1-én lép hatályba.
(3) A rendelet hatályba lépésével egyidejűleg hatályát veszti a helyi adókról szóló 
     18/1999. (XII. 23.) számú önkormányzati rendelet, valamint az e rendeletet módosító

9/2003. (IX. 15.) számú önkormányzati rendelet.

Tápiószele, 2005. december 15.

                                    K o v á c s   Ferenc s.k.                        T ó t h   Julianna s.k.
                                         polgármester                                                jegyző

Záradék: 

A rendelet a mai napon kihirdetésre került.

Tápiószele, 2005. december 16.

                                 T ó t h   Julianna s.k.
                                            jegyző


