Tisztelt Adózók!

Kétsoprony község Adóhatósága a 2014. évre vonatkozó adófizetési kötelezettséggel
kapcsolatban az alábbi tájékoztatást nyújtja:
A magánszemélyek kommunális adója 2014. évre nem változott, a község egész területén,
minden ingatlan és telek vonatkozásában 12.000.-Ft/év.
A gépjárműadó adótételei 2014. évben nem módosulnak, az adózó a gépjárműadó
fizetési kötelezettségnek a 2013. évi szabályok alapján tesz eleget.
A gépjárműadó mértéke a személygépkocsi életkorától, és teljesítményétől függ, az
alábbiak szerint alakul:
Az adó mértéke:
A személygépjármű gyártási évében és azt követő 3 naptári évben 345.-Ft/kilowatt,
Gyártási évet követő 4-7. naptári évben 300.-Ft/kilowatt,
Gyártási évet követő 8-11. naptári évben 230.-Ft/kilowatt,
Gyártási évet követő 12-15. naptári évben 185.-Ft/kilowatt,
Gyártási évet követő 16. naptári évben és azt követő naptári években 140.-Ft/kilowatt.
A tehergépjárművek, valamint az utánfutók vonatkozásában az adóztatás módja nem
változott, az adó alapja a tehergépjármű hatósági nyilvántartásban feltüntetett saját
tömege /önsúlya/ növelve a terhelhetősége /raksúlya/ 50 %-ával.
Az adó mértéke az adóalap minden megkezdett 100 kilogrammja után 1380.-Ft.
A légrugós vagy azzal egyenértékű rugózási rendszerű nyerges vontató, tehergépjármű,
autóbusz esetén az adóalap minden megkezdett 100 kilogrammja után 850.-Ft.

A 2013-es adóévről szóló iparűzési adó bevallást Kétsoprony
Önkormányzatának Hivatalához kell benyújtani 2014. május 31-ig.

Község

Az állandó iparűzési tevékenység iparűzési adójának mértéke Kétsoprony községben
2013. évre vonatkozóan nem változott, mértéke az adóalap 1.7 %-a.
Az iparűzési adó 2014. I. félévi előleg befizetésének határideje: 2014. március 17.
Az iparűzési adó bevallási nyomtatványok a www.ketsoprony.hu honlapon az
Önkormányzat – IRODÁK -ra kattintva érhetők el, onnan letölthetők, vagy személyesen
átvehetők a Hivatalban, ügyfélfogadási időben.

Őstermelők vonatkozásában az SZJA törvény által biztosított adómentesség megmaradt a
600.000.-Ft árbevételt el nem érő őstermelők körében.
Amennyiben az őstermelő bruttó árbevétele meghaladja a 600.000.-Ft-ot, akkor
iparűzési adó bevallást kell tenni.
Nem kell adóbevallást benyújtani, de nyilatkoznia kell az érvényes őstermelői
igazolvánnyal rendelkező őstermelőnek arról, hogy a bruttó árbevétele nem haladta meg
a 600.000.-Ft-ot. Az erre vonatkozó nyilatkozat a Hivatalban kérhető, ill. a
www.ketsoprony.hu honlapon az Önkormányzat – IRODÁK - ra kattintva érhető el, a
nyomtatvány onnan letölthető.
Bejelentési kötelezettsége van az őstermelőnek arra vonatkozóan is, ha tevékenységét
újonnan kezdte, ill. ha tevékenységét megszüntette.
Az I. félévi adó pótlékmentes befizetésének határideje: 2014. március 17.
Ezzel egyidejűleg kérem a T. Adózókat, hogy a mezőőri járulékban bekövetkező
változásokat bejelenteni szíveskedjenek.
A fentiekkel kapcsolatban további felvilágosítás kérhető a Hivatalban
Viczián Józsefné ügyintézőtől ügyfélfogadási időben.
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