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Az arlri alellje

5.§
,",t

az értókcsitett tcrnrék, illt:til
cst tcrckctrrsóg csctén ar adó alapjl
alváll,tik,",

l) AZ álllrndo.icllcl,gcl \Ó8/cll
csökkcntvc
t,Ógz,ctt volgáltlt;rs ncttó áritrr-,tclc,
l1r:lrir,,

(

u

és az,
cladott J.,,r. U..r..rósi értékct,ct

tcljcsítósclrck órtókórcl, l alllttttll
a)

2W.

ér,tól au. alrtapiköltxJggcl

t,lcí{l,(1!óro:ott érték.cs."n,
::::^:,o":,!iíli:^,í)*o!n ;,,I:r,:,',
:;"':'::;,:,::1,1,it, ,,,^.,,,,r1,,t
eglvüttcs Ó,§;f8c, :''
a b)
kotttalok és Iotttallcl!tpti bel,érclek
be,ételiént elszánrcll összegével,
én,én.t,esí,r,iir,o,
,iróbatt
ela,la,l
értéLpopinll

b)

,:":i::;::::::,'i|','.,'űn,ii.I"'in,,",:1zásoknól: a kopott katnatok és kamatjelleY.ű
ráforditásokkal, nÖvelve u:l
kortatok Js ia^atleltegn
-solgáltatások
cstlkkenn.e a f:etert
a
beyérelek

eyt,éb pénzilgr, ,r,uiga,i,ntti.s
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be

,ét.eleirrt. o

t,rpr,eftsi

bevéleleivel és

t,ef,ttettsi szolgáltatás ,netrő órbevételével,
a
,rrariiv narrl* o.:,,:ó.nűk&léi kóltségekkel,
ógnól),
biztositóLnól. n i!,nsi,artechnikai
(csok életbi,to§tó§
bi:to_sitásrech,,i,ii'a"a,tásokkot
be/ektctésekból s:}rnto:ó
bevételével és o nem
ráforclttósokkal, n brlr*trtlsrk nettó

nent pén:i)gti rs

o:

cgtéb biztrrtti,trrnnikai

bi:tosilósi tevlken.tség bevlteleivcl: .'--i*rt

r7*, o

kaPott ogtalékokkal

és

részcsedésekkel.asalóttttlajclonú'snlatha-,nalatúingatlanokbevétel.korrekciójfualls
kantd ráfordltaskénl clszámolt
érrékpapirok vételáróhan in,tn.rrrircrt
a
sentbcn ra|orduasklnt elszónolt
^al,,o!o:ó ,,ntnn,,ri o Kórtalani,nr, ioi,,,iíir"lóss:eyóvel.

d)
e)

bcfeAratési rállalko:ós,,kntil

1,. .!: .^,.:L-^,,<}ó hrvat?lei
bevltelei növelve a
a be{ektelési sttllgáltatási teuékenysl.
kamatokkal és
beuitielei,,el. volantint a kaptl

tevéke.nvség
nent he/eltetési s:olgáltatási

a kama!ozó értéLpapirok vételórában
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lc\ókcn\.sc*c
iprruzósi
(2) tt.r a/, adóalan.v
_ az, adoelllnynak kcll nlc8osztani,
*.,rr,".r,*.ir, ilgi*)Üj,il,"",á"
c&yébkcnt is
ado alaplil _ a tcvókcrrl.d*
a tclcphcir:cr"n n.rás módon, tcljcs[tlrctó'
iclcplr.lr.*
Antcttttribcn az cgr.cs
:l:l:1á;;;i.- ";s,
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napnak sz,ámit
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évtól az adoalap 2"0

200l.
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c tv_ 40, §, (4) bckczdósbcn
;nosírorr tgso
rc,].doc^.: :,:d;;
mcgÍuctctt aő
ósszcgj€
arrnak
aj,onbcn
ji.ionr,r,o ,r, ;a"isr.^Ő"il.gjilr;Jr""Yrt grtii ar-adócrbcn
nrcglratároz_ott núdon
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s/cív

(l)Ntcnlcs3/3úrlltrlvcgr(nrr'Jll;rtkor&rg.volrlnyrlrginr{yatiprnirésrlcr{tcnységtólévirrttó
5oo, QQo Ft árbcvctcl
({) lrtcntc-s w
ttrneittt

- akr sry'r qr-erságábon ez §r'p
ítrlr{.rló mr*{1v-cnrcl-v.
lcr,ókcnvsó6,ct
rdó alt\l :rr óstcrnrclói
rlinruló lc.dkcn'ségct fol1rat
]n í"l*r.,lr r..,r*iii

í, vinrú u,.rr,..ir.,.t

"ri*illitásitr

vásáror'Ó
idciglcnes ,cllcggct paci és
till.rlkouór iliwolrin, rl:rJlán
cgrótrr
nu
alól
(§) Nlcn((.s az atki
ékcnr scg
k r s}.c rcsl. ctlt,l

rrrcl fotr t;rló

r :il

1,1lLorói tcr

.irriÁ:tr.n)sc*cl l
r.ógzó.;;;;;, ilri.. r**.t"n ,-.i.,ó, nrin,kjn o'r.n
r,é*,ó

(1) t*kctdós szcrinli

(í,)

^
tc\c\crr\scgct
tor:osrrl(

idórránl.ib;rn
nrcntcsscgrc. tclckcnyscgónck

l vill:rlkoris,^;ilrócr

-

irgmult

*""'*á

;rórrJP.|áre,

a.r-

e

vállalkozási

Ösv'cgónck t/l2 részérc

amcllbcn levékcnvsógct
amctrbcn az iprúzósi

i,"",].^:,^_1,],
"J".'p,, v,{nritásárrál _ tcljcs
*"nt,sscgrc -,ugosíió iő

i.l,r.,,. \;lg\.J rcvctcirrscg.cgzcscrc;o8;.,,l;; _,
lc,-c_\cnls,.,gcr, "irr.riorii,,._;i..ai "rgr:h,r..,",i
kcll tcki,llclli
lrtilr;rprtltk

Bcjclcntés szebl11,ri

E§
kcrtr:.cgct arrnak

bcvétclszcrzó tcv,
l) Az adokötclczatségct illcrvc az adókotclcs
8493 Iszkáa
az Önkormánvarti Kcpvt :, ll'i'cstiitct
bclül
napon
l5
sámitoi
kclctkczósótöl
Józsrf A u 3. kcll bcjclcntcni,
(

Önndózil rdóbclrllár
9.§

(l)

(,1nadózás),
bevallani és mcgflictlri
negállapitani,
kötclcs
adózó
A/_ adót az

ónadózással állapitja meg,
(2)

N.

körctó

adózó az'önadóásrrl
nrájus

3

Az
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,,,;r|szkázKözség önkormanyzataaz 1990.évi C.törvényl§.(l)bek. valamint a2002,évi
alábbi rendeletet alkotja.
,;, ir,n. törvényl58§(2)bek. felhatatmazása d,apjánaz
:

egésztil ki.
1.§.A 8/2000 (XI.29.)ör számú rendelet 7.§,u alábbi Új fejezettel
0,\r( 1 )_(6) bekezdésekben felsorolt mentességek és adókedvezrrények
2007. december 3 1 -ig maradnak hatíűyba,
januar 01Z.§.Eza rendelet a kihírdetés napján lép hatalyba.de rendelkezéseit 2003
től kel| alkalrnazrri. A rendelet kihirdetéséről a kőrje gy ző gondo skodik,

,il^,tl

I-t

'Szabő Lászlő
polgármester

