Tura Nagyközség Önkormányzatának
16/2000.(IX.26.) rendelete
az iparűzési adóról
(a 15/2002.(XII.10.) , 23/2004.(XII.1.) , 22/2005.(XI.30.) és a 16/2009. (XII.17.) rendeletekkel egységes
szerkezetben)
Tura Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete a helyi adókról szóló - többször módosított - 1990.
évi C. tv. 1.§. (1) bekezdésében foglalt felhatalmazás alapján a helyi iparűzési adóról az alábbi rendeletet
alkotja:
A rendelet hatálya
1.§1
A rendelet hatálya Tura Város közigazgatási területére terjed ki.

Adómentesség, adókedvezmény
2.§2
(1) Mentes az adófizetési kötelezettség alól 2005. december 31-ig a 60. életévét betöltött magánszemély
vállalkozó, ha alkalmazott, vagy segítő családtagot nem alkalmaz.
(2) Mentes az adó fizetése alól minden kezdő vállalkozó a tevékenység megkezdésétől számított egy évig,
legfeljebb 2005. december 31-ig. E mentességet a vállalkozó csak egyszer veheti igénybe.
(3) Mentes – 2007. december 31-ig az adófizetési kötelezettség alól az a mezőgazdasági vállalkozó - a
mezőgazdasági alaptevékenységből származó bevételének mértékéig - ,akinek az általa használt földterületét
elemi csapás érte. (Az elemi csapás eseteit a Magyar Köztársaság 1995. évi költségvetéséről szóló 1994. évi
CIV. tv. 95. §-a rögzíti és a Megyei Földművelésügyi Hivatal igazolja.) A mentességet az önkormányzat az
elemi kár évére biztosítja.
(4) Adókedvezményben részesül - 2007.december 31-ig - az a magánszemélynek nem minősülő adóalany,
aki/amely a helybeli foglalkoztatást elősegítő munkahelyteremtő beruházást hajt végre. A kedvezmény a
beruházás befejezését követő év január 1. napjától jár, mértéke a tárgyévben fizetendő adó 30%-a. Az a
vállalkozó jogosult a határozott időre szóló kedvezményt igénybe venni, aki/amely arra már 2003. március
31-ig jogosultságot szerzett, a (településen nyilvántartásba vett adóalanyként már korábban is élvezte a
mentességet), vagy legkésőbb 2003. december 31-ig megkezdi az önkormányzati rendeleti kedvezmény
feltételeinek teljesítését. A vállalkozónak az adókedvezmény, adómentesség igénybevételére jogosító
feltételek teljesítésének megkezdését 2004. január 31. napjáig be kell jelentenie az önkormányzati
adóhatósághoz.
Az adó mértéke
3.§
(1)3
(2) 4Állandó jelleggel végzett iparűzési tevékenység esetén az adó évi mértéke az adóalap 2 %-a.
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Az 1.§-t módosította a 23/2004(XII.1) önk. rendelet. Hatályos 2005. január 1-től.
A 2.§-t módosította a 15/2002 (XII.11) önk. rendelet. Hatályos 2003. január 1-től
A 3.§ (1) bekezdését hatályon kívül helyezte a 16/2009 (XII.17) önk. rendelet. Hatályos 2009. december 17-től
A 3.§ (2) bekezdését módosította a 22/2005 (XI. 30.) önk. Rendelet. Hatályos 2006. január 1-től

Záró rendelkezések
4.§
Jelen rendelet a kihirdetés napján lép hatályba, de rendelkezéseit csak 2001. január 1. napjától kell
alkalmazni, ezzel egyidejűleg hatályát veszti a helyi iparűzési adóról szóló 15/1995. számú önkormányzati,
valamint az azt módosító 21/1995. számú, 25/1995. számú, 18/1996. számú és a 20/1998. számú
önkormányzati rendelet.
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