
ÉRPATAK KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT                                                                                                                                        
                       ADÓHATÓSÁGA                                                                                              


TÁJÉKOZTATÓ
Tisztelt Adózónk!
   Tájékoztatjuk, hogy a 2010. évi I. félévi adók (elõzõ évi 50 %-nak, illetõleg a már új határozattal 2010. évre megállapított adók 50 %-nak) pótlékmentes befizetési határideje: 2010. március 16.
   A fenti határidõ elmulasztása esetén a késedelmi pótlék napi mértéke a mindenkori jegybanki alapkamat kétszeresének 365-öd része.
   A fizetendõ késedelmi pótlék összege a mulasztott adó napi mértékével és a mulasztás napjaival arányos.
   A befizetési lapok olvasható, pontos kitöltésére (amennyiben az nem elõre nyomtatott) a saját érdekében ügyeljen!
   Adóügyekben az eljárási illetéket nem bélyegben, hanem a jelzett számlára kell megfizetni átutalással, vagy csekken.	
I. Magánszemélyek kommunális adója: az adó mértéke minden lakóépület, beépítetlen belterületi földrészlet, valamint nem magánszemély tulajdonában álló lakás bérleti joga után 2.200,- Ft/év.
      Felhívjuk a szíves figyelmét, hogy az adókötelezettség keletkezésérõl, az abban történő változásról számított 15 napon belül, illetve az adókötelezettség megszűnésérõl a megszűnést követő 30 napon belül kell bevallást adni az önkormányzati Adóhatóság formanyomtatványán.


II. Gépjármûadó:
Az adó alapja és mértéke:
a személyszállító gépjármű esetében – ide nem értve az autóbuszt – hatósági nyilvántartásban feltüntetett teljesítménye, kilowattban kifejezve:
	Gyártási évben és az azt követő 3 naptári évben                                          	345,- Ft/KW
	Gyártási évet követő 4 - 7. naptári évben                                                    	 300,-Ft/KW
Gyártási évet követő 8 – 11 naptári évben                                                  	  230,-Ft/KW
Gyártási évet követő 12 – 15 naptári évben                        	                          185,-Ft/KW
Gyártási évet követő 16. naptári évben és az azt követő naptári években    140,-Ft/KW.

	az autóbusz, nyergesvontató, lakókocsi és lakópótkocsi esetében a hatósági nyilvántartásban feltüntetett saját tömege (önsúly). 

tehergépjármű esetében a hatósági nyilvántartásban feltüntetett saját tömege (önsúly) növelve a terhelhetőség (raksúly) 50%-ával.
Az adó mértéke a 2. és 3. pont szerinti adóalap esetén az adóalap minden megkezdett 100 kg-ja után:
                a) a légrugós vagy azzal egyenértékű rugózási rendszerű nyerges vontató, tehergépjármű, 
                    autóbusz esetén 1.200,- Ft,
               b) az a) pont alá nem tartozó gépjárművek és pótkocsik esetén 1.380,- Ft.
 Az „E” betűjelű ideiglenes rendszámtáblával ellátott személyszállító gépjármű után 10.000,- Ft, míg a tehergépjármű után 46.000,- Ft adót kell fizetni. A „P” betűjelű ideiglenes rendszámtábla kiadása esetén 23.000,- Ft adót kell fizetni. A gépjármű állandó rendszámtáblával való ellátását követő hónap 1. napjától az adófizetési kötelezettségre az általános szabályok az irányadók. Amennyiben a hatósági nyilvántartás szerint állandó rendszámmal ellátott gépjárműre „E” betűjelű ideiglenes rendszámtáblát adnak ki, ez után nem kell az e bekezdés szerinti adót megfizetni.


III. Iparűzési adó:
   Az adó alapja: az értékesített termék, illetve végzett szolgáltatás nettó árbevétele, csökkentve az eladott áruk beszerzési értékével és az alvállalkozói teljesítés értékével, valamint az anyagköltséggel. 
Az adó mértéke: 2%.
   Tárgyévben iparűzési adóbevallást kell tennie annak az őstermelőnek, akinek őstermelői tevékenységből a 2009. évben 600.000,- Ft-ot meghaladó árbevétele volt. Az az adózó, akinek őstermelői tevékenységéből származó bevétele a 600.000,- Ft-ot nem haladta meg, ezen tényről nyilatkozatot kell benyújtania! 
Az adóbevallás beérkezési határideje: 2010. május 31.
  Ideiglenes jelleggel végzett iparűzési tevékenység esetén az adó mértéke piaci vásári tevékenység esetében: 1.000,- Ft./nap, egyéb tevékenység esetében: 5.000,- Ft./nap. 

Az adózó a helyi iparűzési adókötelezettsége keletkezését, illetve megszűnését - a helyi iparűzési adó bevételre jogosult települési önkormányzat megjelölésével - az adókötelezettség bekövetkeztétől, illetve megszűnésétől számított 15 napon belül bejelenti az állami adóhatóságnak. Az iparűzési tevékenységet ideiglenes, alkalmi jelleggel folytató adózó adóköteles tevékenységének megkezdése előtt, de legkésőbb a tevékenység megkezdésének napján köteles ezt az állami adóhatóságnál bejelenteni.
 
V. Termõföld bérbeadásából származó jövedelem: adóztatása 1998. január 1. napjától a föld fekvése szerint illetékes önkormányzati Adóhatóság feladata, a hatályos személyi jövedelemadó törvény értelmében.


Adónemenkénti befizetési számlaszámaink (Szabolcs Takarékszövetkezet):

Iparűzési adó beszedési számla: 	68800051-11047289
Magánszemélyek kommunális adója: 	68800051-11047272
Gépjárműadó: 	68800051-11047344
Bírság számla: 	68800051-11047296
Késedelmi pótlék számla: 	68800051-11047306
Egyéb bevételi számla: 	68800051-11047320
Idegen bevételi számla:                                                                        68800051-11068721
Államigazgatási eljárási illeték bevételi számla:                                    68800051-11054663


   A helyi adókkal kapcsolatos, a tájékoztatóban nem érintett kérdésekben készséggel állunk rendelkezésére!
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