
Az elnúlt évben a nezőgüdasási óstemelók többszörjeleáék a Polgámeíed Hivatalban.
hocy @ ip@izésj adóE vonalkozó adókötelezeíség mec|illapitása nehézséget okoz szánuke
ezért a Polgámeíen Eivatal ÁdóhatósÁga e röúd lájél.oÍató'a] *rehé segireni d
óstefuelóket d ipaÍüzési adó kiszámiúsábm.
Á mezógazdsági Ást€melóke YTnátkozó ipeúzési adó6*!ési kötelezeíséget alapvet.jen a
helyj adókrcI szótó 1990' évi c. !öfléíy ( lovábbiakban: Htv' ) ida eló' Áz alábbiatbr
megprcbáljuk leeg}sz€rjsitve ábnizolni' hogy u óíemelólnek miko. és hogyfu kell
neg'zánie a jpadzési adót.

isrER-r'lELl

6a0'00a Fl al'ti összes bevael eylén:
. ipeűzési adókötelezeíség NEM áll fem.
. ipaúzési adóbaallást NEM kell adni

6aa0a0'.FÚe|e11i ds'z$ bevélel ek|én'
. ipÜüzsi adókótelétt|ség Á],L f€fu
' büüzési adóbevgllásl KoTELES adni

BewLlás algDia:

aNETIó árbevétel
NETTT á$evételt caökkentenj kell

Adóa|ap szorc8a2% kal
= FIZETENDo iparűzési adó

Ne||ó ó|bdéíel : növényi yaEy ab|i Íenék
éI!:kesílésébólsámaóbevétel' ( gabonafélék,
füs&mövény€k' zöldség|élék' élö állat' tej és tejipei
iemék' slb' értékesilés. )

Egyéb bevélel: ftriiletalapú iámogalás. jóvedéki adó
Énogatás ( gázolaj )' kama1tánogatás' eEyéL lánogatás
( !l. TITÁsz kíltérités )

FoGÁLMAK ERTELMEZESE:
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. vetónag, veg/*er. s2eÚes. és múÚfuya
állatoklak ta}m&y

. múvelési dÜ!ól kapoí szjn'lú felÉ etetÍ g-olaj éÍéke
' memyiben e óstemeIó saja mga núveli sajál €sztözeivel a lijldja' a&oÍ a

vásárclt alkatész, Ízeúeyag is dya8}öllsécnek számí

Áz iparúzési 2dón voÍaÍkozó eljjrási szlbátyok:

1. Az adott adóévben adóelóleget kóteles nzetni az óíemeló ú elóző ehzámolt év
ada1ai alapján, Az elgámol]ás @ adóévd köv€tó év nájus 3l,.ig tóíénik' (H&' 4l ' $' )

2- A2 adóelóleg negfizelése két észletben' március 15'.ir és sz@tenber l5'.ig
sedóks' ( Az adózás rendjéóI szóló 2003. évi xcII' töryén'' továbbiatbo Al1.' 2'
szánú nelléklet ÍI. Íé9. )

3' Áz adóévben u adóelóleg módosításál ( sóKütését ) Iehet kémi a 2' pont alatt
eúlíéh benetési hatándó elóÍ, 4emyiben e ó$@e1ó úgy iléli neg' hogy a
válhato neftó álb*ét€le ( értékesiiése ) kevesebb lesz e elózó éviíél' ( Art' 42' $' )

A he|yi adóhatóság névében reúéljük. hogy e !övid tájékoáalas jobbm segit djga.fui Ú
iPÜúzési adózás g]Etollati neeoldásábm' Amemyiben további kátlések merülnek fel
onb9n e adózással kalGolátose, úgy @ adó0gi ügyinlézók szivesn állna} a latoság
leldel€zéséÉ a pmblémák 1isáázására'

A bElyi adóbatóság


