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Szakoly Község Önkormányzata 

Képviselő-testületének 

9/2010. (XII. 10.) KT önkormányzati 

Rendelete 

A helyi iparűzési adóról 

 

Szakoly Község Önkormányzat Képviselő-testülete az Alkotmány 44/A. § (1) bekezdés d) 

pontjában, valamint a helyi adókról szóló 1990. évi C. törvény (a továbbiakban: helyi adókról szóló 

törvény) 1. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján a következő rendeletet alkotja a helyi 

iparűzési adóról. 

1. Az adókötelezettség és az adó alanya 

1. § (1) Az adókötelezettség alatt a helyi adókról szóló törvény 35. § (1) bekezdésében 

meghatározott adókötelezettséget kell érteni. 

(2) Az adó alanyai alatt a helyi adókról szóló törvény 35. § (2) bekezdésében meghatározott 

adóalanyokat kell érteni. 

(3) Adóköteles iparűzési tevékenységre a helyi adókról szóló törvény 36. §-ában 

meghatározottakat kell alkalmazni. 

 

 

2. Állandó jelleggel végzett iparűzési tevékenység 

 

2. § (1) Az állandó jelleggel végzett iparűzési tevékenység meghatározására a helyi adókról 

szóló törvény 37. § (1) bekezdését kell alkalmazni. 

(2) Az állandó jelleggel végzett iparűzési tevékenység keletkezésére és megszűnésére a helyi 

adókról szóló törvény 38. § (1) bekezdését kell alkalmazni. 

(3) Az állandó jelleggel végzett iparűzési tevékenység esetén az adó alapjának meghatározása a 

helyi adókról szóló törvény 39. § (1)–(2) bekezdésében, valamint a 39/A–39/B. §-ában 

meghatározottak szerint történik. 

3. § 1 

4. § A foglalkoztatás növeléséhez kapcsolódó adóalap-mentességet a helyi adókról szóló törvény 

39/D. §-a szerint lehet igénybe venni. 

5. § Az állandó jelleggel végzett iparűzési tevékenység esetén az adó évi mértéke 2 %. 

 

 

3. Ideiglenes jelleggel végzett iparűzési tevékenység 

 

6. § (1) Az ideiglenes jelleggel végzett iparűzési tevékenység meghatározására a helyi adókról 

szóló törvény 37. § (2) bekezdését kell alkalmazni. 

(2) Az ideiglenes jelleggel végzett iparűzési tevékenység keletkezésére és megszűnésére a helyi 

adókról szóló törvény 38. § (2) bekezdését kell alkalmazni. 

(3) Az állandó jelleggel végzett iparűzési tevékenység esetén az adó alapjának meghatározása a 

helyi adókról szóló törvény 39. § (3) bekezdésében meghatározottak szerint történik. 

7. § (1) Az ideiglenes jelleggel végzett iparűzési tevékenység esetén az adó mértéke a helyi 

adókról szóló törvény 37. § (2) szerinti tevékenység végzése után naptári naponként 4000 Ft. 

 

 

 

 

                                                 
1 Hatályát vesztette a 10/2015. (XI. 23.) önkormányzati rendelet 1. §-a alapján, 2016. január 01-én. 
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4. Az adó beszedése 

 

8. § Az önkormányzati adóhatóság – a helyi adókról szóló törvény 42. § (5) bekezdésében 

meghatározott pénzkezelési szabályok betartásával – az 5000 forintot meg nem haladó összegű 

helyi adóra, adótartozásra készpénzbefizetést köteles elfogadni. 

 

 

5. Egyéb rendelkezések 

 

9. § Az e rendeletben nem szabályozott kérdésekben a helyi adókról szóló törvény, valamint az 

adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény rendelkezéseit kell alkalmazni. 

 

 

6. Záró rendelkezések 

 

10. § E rendelet 2011. év január hó 01. napján lép hatályba, ezzel egyidejűleg hatályát veszti a 

helyi iparűzési adóról szóló 12/2003. (XI. 24.) KT önkormányzati rendelet és annak módosításai. 
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