Kivonat olcsva Község Képviselo'testületérrek 2019. november 21. napján megtartott ülésének
jegyzőkönyvéből.

olcsva Község onkorrrrányzata Képviselő-tes t{iletén ek
11 l20l9. (XI. 22.) iinkormányzati rendelete
a helyi iparűzési adóról

olcsva Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a helyi adókról szóló 1990. évi C' törvény (a
továbbiakban: lltv.) 1. $ (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján' Magyarország Alaprötvénye 32.
cikk (1) bekezdés h) pontjában és a Magyarországhelyi önkormányzaÍairőI szőlő 2011. évi XLXXXX.
törvény 13.$ (1) bekezdés 13. pontjában meghatározott foladatkörében eljárva, a következőket rendeli el:

l.

$

oicsva Község Önkormányzatának Képviselő-testülete haÍározatlan időre olcsva község kÓzigazgatási
területén bevezeti a helyi iparűzési adót.
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(t

)

(7)

Állando jelleggel végzett iparuzési tevékenység esetén az adő évi mértékeaz adőalap I
[d ei

glenes j elle ggel

v c

o,'o-a.

gzett ip arúzésitevékenység esetén az ado nl ér1éke :

a) ópítőipari

ter,éken),ség, természeti crőforrás feltárása, kutatása esetén, feltér,e, hogy a
1blyamatosan Vag)/ nregszakításokkal végzett tevékenységidőtartanra adóéven belül a 30 napot
rneghaladja, de ncm éri el a 181 napot, 5 000 Ft,/naptári nap.
b) bármely - az a) pontba nem sorolható ter,ékenységesetén, ha annak folytatásából közvetlenül
bel,ételre tesz szert' fcltéve, hogy egyetlen önkormányzat illetókcsségi területén sem relrdelkezik
székhellyel' telephellyel, 5 000 Ft/naptári nap.

3.$
(1)

Az

iparűzési adót az adózás rendjéről szóló törvény által meghatározott módon és ]ratáridőben
o lc sva Közsé g Önkomán y zata Ip arűzé si ad ó számláj ár a kell telj esíterri.

(2') Abefizetett adó olcsva Kozség Önkormányzata költségvetésének bcvételétképezi.

4.$
(1)

Az önkormányzaÍ az,íjberuházásra jutó ad(lból aberuházás üzelnbe helyezésének évében50

%-os
vag1'
telephellyel
rende]kező,
\ragy
mér1ékűadókedvt,zményt áIlapít meg a7' olcsvárr széklrellyel
olcsvár'a újonnan betelepülő vállalkozo legalább 30 millió F't éItékűmunkahelyererntő termék
előállítást szolgál(l, vag1' legalább 30 millíó i.'t értékűmunkahelr,.1ere;ntő szolgáltató beruházása
azcn értékeután, tnetr,r,ct i: vállalkoző az aclévbe'r olcsva köziga;lgiíási icrületén helyezclt üzenibe.
Allennyiben az adókedr,ezményként igén1'be r'ehető beruházás értékemeghaladja az adóér,ben
o]csva Községre melgálJapított adó öss,zegét, a r,állalkozó e bcruházásra jutó adóbcil értéke
acókedvezmén1,|6n1 igénybe nenr vett része tttán az adóévet kör,ctő lrál'onr adóévben igéllybe vcheti

' az

adőkedvezmén71".

Az i\ beruházásra eső (számított) adót, az e bekezdésben meghatározott új beruházás év végi nettó
értékénekaz összes tárgyi eszköz nettó éftékéhezviszonyított év végi aránya alapján kell
megosztani.

(2)

Htv' 52. $ 23. pontja szerinti háziorvos, védőnő vállalkozó, ha annak vállalkozási szintű iparúzési
^
adóalapja az adoévben a20 millió forintot nem haladja meg' az áIlandő jellegű tevékenységvégzése
utáni számított végleges iparűzési adőjából50 %-os önkormányzati adőkedvezményrejogosult.

s.s
(I) Ez a rendelet 2020. 1anuár 1. napján lép hatályba.
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polgármester
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ZARADEK:
Ez a rendelet a KoH olcsvai Kirendeltségénekhirdetőtáblájáratőrténő kifiiggesztésselkihirde1ve.
Olcsva. 2019. november 22.
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