Páty Község Önkormányzata Képviselı-testületének
23/2005. (IX.16.) Kt. számú rendelete
a vállalkozók kommunális adójáról
Páty Önkormányzat Képviselı-testülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi
LXV. Törvény 16.§. (1) bekezdésében foglalt, valamint a helyi adókról szóló többször
módosított 1990. évi C. törvény 1.§. (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján a
vállalkozók kommunális adójáról a következı rendeletet alkotja:

A rendelet hatálya
1.§.

A rendelet hatály kiterjed Páty közigazgatási területén bejelentett és mőködı
vállalkozások székhelyére, telephelyére (részlegére).

Adókötelezettség, az adó alanya
2.§.

(1) Kommunális adókötelezettség terheli az egyéni és társas vállalkozót (adóalany) a
magánszemélyek kommunális adója alapján fennálló kötelezettségétıl függetlenül.
(2) Az adókötelezettséget nem érinti, hogy az adóalanynak a székhelye vagy
telephelye (részlege) mőködik az önkormányzat illetékességi területén.
(3) Az adó alanya a vállalkozó
(4) Vállalkozó alatt értendı: a helyi adókról szóló 1990. évi C. törvény 52.§. 26.
pontjában részletesen meghatározott, gazdasági tevékenységet végzı egyén, vagy
szervezet.

Az adó alapja
3.§.

Az adó alapja az adóalany által az önkormányzat illetékességi területén (közigazgatási
területén) foglalkoztatottak korrigált átlagos statisztikai létszáma.
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Az adó mértéke
4.§.

Az adó mértéke a 3.§-ban meghatározott adóalap után 2.000,- azaz kettıezer
forint/fı/év.

Adómentesség adókedvezmény
5.§.

Adókedvezmény, illetve adómentesség az önkormányzat részérıl nem állapítható meg.

Az adó bejelentése, megfizetése
6.§.

(1) A vállalkozó adókötelezettségének keletkezését, megszőnését, szüneteltetését 15
napon belül köteles bejelenteni a helyi adóhatóságnak.
(2) Adóbevallást az adóévet követı év május 31-ig az erre a célra rendszeresített
nyomtatványon kell benyújtani.
(3) Az adó megfizetésének esedékessége: az adózónak félévenként, két egyenlı
részletben kell az adót az adóév március 15-ig, illetve szeptember 15-ig megfizetnie.

(4) Az adó késedelmes megfizetése esetén az esedékesség napjától késedelmi pótlékot
kell fizetni. A késedelmi pótlék mértéke minden naptári nap után a felszámítás
idıpontjában érvényes jegybanki alapkamat kétszeresének 365-öd része.

Záró rendelkezések
7.§.

(1) E rendelet 2005. november 1. napján lép hatályba.
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(2) Jelen rendeletben nem szabályozott kérdésekben a közigazgatási hatósági eljárás és
szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény, a helyi adókról szóló
többször módosított 1990. évi C. törvény, az adózás rendjérıl szóló 2003. évi XCII.
törvény és a pénzügyi tárgyú törvények módosításáról szóló 2001. évi L. törvény
rendelkezéseit kell alkalmazni.
(3) E rendelet hatálybalépésével egyidejőleg Páty Önkormányzat Képviselıtestületének 7/2003.(III.26.) Kt. rendelete hatályát veszti.
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