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a helyi iparJ'zesi ado viitozirsokr6l

Ti$ekoztafuk a Tisztelt Ad6z6kat, hogy a 2010. 6vi LVIL torv6ny 6. $ rendelkezese alapj|n
2010. junius 29-evel a helyi ipaniz6si ad6ban az adoigazgatdsi hat6skor visszakeriil az tilami
adohat6s6gt6l az onkorm |nyzati ad6hat6s6ghoz.

Felhivjuk a T. Ad6z6k figyelm6t, hogy a helyi ipanizesi adohoz kapcsol6d6
ad6kotelezetts6gek (ad6kotelezetts6g keletkezese, viltozisa, bejelentkez6s, ttrsas6g, egyeb
szewezet megszrinese, egyeni v6llalkoz6i tevekenys6g megsztinese (sztineteltet6se) eset6n
zdro ad6bevall6s benyrijt6sa, ideiglenes jellegti ipaniz6si tevekenyseg gyakorl6s6val j616
valamennyi ad6kotelezettseg stb.) Ostoros kozseg illet6kess6gi teri.iletehez kapcsol6d6an
O storo s P ol g6rmesteri Hivatal Ad6irod6j a feladatkoreb e tartozik.

Felhivjuk a T. Adoz6k figyelm6t, hogy a fenti torveny rendelkezese ertelmeben a helyi
ipartizesi ad6elcileg-kieg6szit6s osszegercil - az effe kotelezett adozonak - a tirgyev utols6
h6napj6nak 20. napjiig (december 20.) bevalldst kell tennie.

T|jekoztaljuk a T.. Ad6z6kat, hogy a 2010. junius 29.-e utdn teljesitendci befizeteseket a
Ostoros Kozseg Onkorm6nyzat ipard'zesi ad6 beszed6si szhml5;ra (11739009-15378022-
03 540000) kell teljesiteni.

Az ado m6rteke:
Alland6 jelleggel vegzetL ipaniz6si tevekenys6g ut6n az adoalap: 1,75%-a.

Ideiglenes jelleggel vegzelt iparuzesi tev6kenyseg esetdn az ado m6rteke:
a.) a piaci es v6s6roz6 kiskereskedelem tevekenyseg vegzes ut6n naptdri naponk6nt 500,-Ft.
b.) 6pitciipari tevekenyseget foly'tat, illetcileg termeszeti erciforr6st t6r fel vagy kutat, felt6r'e.
hogy a folyamatosan vagy megszakitdsokkal vegzett tevekenys6g idcitartama ad66ven beiul a
30 napot meghaladja , de nem eri el a 180 napot. Ha a tev6kenys6g folytat6s6nak idcitar-tama a
180 napot meghaladja, akkor a tevekenys6g vegzesenek helye telephelynek mincisi.il.
- b6rmely az elozoekben nem sorolhat6 tevekenysdg , ha annak folyat6s6b6l kozvetleniil
bevetelre tesz szert felt6ve, ha egyetlen onkorm6nyzat illetekess6gi teriilet6n sem rendelkezik
sz6khellyel, telephellyel. E szerinti tevekenyseg- vegzes ut6ni napt6ri naponkent: 2.000Ft.

Ideiglenes jelleggel vegzett ipanizesi tevekenys6g eset6n az adot a tev6kenys6g v6gz6senek
naptiiri napjai alapjttn kell meg6llapitani. Minden megkezdett nap egy napnak szttmit.

Elcilegfizet6s:
A 2010. szeptember 15-6n esed6kes ipard'zesi ad6elcileg m6r szinten az onkormdnyzati
ad6hat6 s 6ghoz frzelendd .

Ostoros. 2010. irinius 29.

Ad6iroda


