Hatályon kívül helyezte a 33/2013. (VI.21.) számú önkormányzati rendelet
MÁSOLAT
Vác Város Önkormányzat
11/1995. (V.8.) rendelete a vállalkozók kommunális adójáról
/ az idĘközi módosításokkal egységes szerkezetben/
A többször módosított 1990. évi C. törvény felhatalmazása alapján Vác Város
Önkormányzat Képviselô-testülete a következô helyi adót vezeti be:
1. §
Az Önkormányzat Képviselô-testülete bevezeti a vállalkozók kommunális adóját.
2. §
(1) Kommunális adó fizetési kötelezettség terheli a (2) bekezdésben meghatározott
vállalkozót.
(2) A törvény alkalmazásában vállalkozó
- az a magánszemély, aki belföldön, a saját nevében és kockázatára, haszonszerzés
céljából üzletszerĦ gazdasági tevékenységet végez vagy vállalkozói (ipari kereskedelmi
mĦködési engedély) igazolvánnyal rendelkezik, továbbá akinek tevékenységét a
magánvállalkozásról szóló törvény vállalkozási tevékenységnek minôsíti.
- jogi személy, jogi személyiség nélküli gazdasági társaság.
(3) Az adófizetési kötelezettséget nem érinti, hogy az adóalanynak a székhelye, vagy
telephelye (részlege) mĦködik az Önkormányzat illetékességi területén.
(4) Hatályon kívül helyezte a a 33/1998. (XII. 15.) sz. rend.
3. §
Az adó mértéke
(1)1 A vállalkozók kommunális adója 2.000 Ft/fô/év.
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(2)2 Azok a kommunális adó fizetésére kötelezett vállalkozók, melyek foglalkoztatott
létszáma az adóévet megelĘzĘ évben 20 fĘt meghaladta és a felsĘfokú iskolai
végzettséggel rendelkezĘk aránya a 25 %-nál nagyobb volt, valamint azok a
vállalkozók, melyek foglalkoztattotti létszáma ugyanezen idĘszak alatt meghaladta az
50 fĘt és a felsĘfokú iskolai végzettséggel rendelkezĘk aránya 15 %-nál nagyobb volt,
úgy a vállalkozók kommunális adójának mértéke az adóévben 1000.- Ft/fĘ,
amennyiben tevékenységüket folytatják. Az erre jogosító feltételeket az éves
adóbevallásban kell megfelelĘen igazolniuk.
(3) Abban az esetben, ha az adókötelezettség nem áll fenn a teljes évben, az évi adó
mértékének idôarányos részét kell számításba venni. Ennek során minden megkezdett
hónap egész hónapnak számít.
4. §
Az adó megfizetése
(1) A vállalkozó a kommunális adóra adóelôleget köteles fizetni.
(2) Az adóelôleg összege az adóévet megelôzô teljes évben változatlan szervezeti
formában mĦködô vállalkozónál a megelôzô év adójának megfelelô összeg.
(3) Ha az Önkormányzat az adót elsô alkalommal vezeti be, az adóelôleg összege az
adóévre bejelentett várható adó összege.
(4) A vállalkozók kommunális adóját adópótlékmentesen két egyenlô részletben
március 15., illetve szeptember 15-ig lehet befizetni.
5. §
Adóbevallás
(1) A vállalkozók kommunális adójáról az adóelôlegfizetést követô év május 31-ig
bevallást kell tenni, és az éves bevallás benyújtásával kerül elszámolásra az éves adó.
(2) Tevékenységét kezdô vállalkozónak a várható adóját a mĦködés kezdetétôl
számított 15 napon belül kell bejelenteni az önkormányzati adóhatóságnak.
6. §
Helyi adóügyekben az elsôfokú adóhatóság az Önkormányzat jegyzôje.
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7. §
A vállalkozók kommunális adó rendeletében nem rendezett kérdésekben az adózás
rendjérôl szóló többször módosított 1990. évi XCI. tv. az irányadó.
8. §
Hatálybalépés
(1) E rendelet 1995. július 1. napján lép hatályba, a rendelet kihírdetésérôl a helyben
szokásos módon a jegyzô köteles gondoskodni.
(2) A hatálybalépést követôen az 1995. évben e rendelet 4. §-ban meghatározott
adómérték idôarányos felét kötelesek az adóalanyok megfizetni.

Lábai László sk.
polgármester

dr.Kovács Tibor sk.
jegyzĘ

A másolat hiteles.
Az alaprendelet kihírdetése 1995. május 15-én megtörtént.
Az egységes szerkezetbe foglalásról a lakosság értesítése közzététel útján
(legutóbb 1998. december 15-én) megtörtént.

dr.Kovács Tibor
jegyzĘ

