Városföld Községi Önkormányzat Képviselő-testülete
5/2009.(VI. 25) Ör. számú rendelete
a HELYI IPARŰZÉSI ADÓRÓL
(egységes szerkezetben)
A helyi adókról szóló többször módosított 1990. évi C. törvény 1. §.-ának (1) bekezdésében
kapott felhatalmazás alapján, Városföld Község Önkormányzatának Képviselőtestülete
illetékességi területén, e rendeletében állapítja meg a helyi iparűzési adó mértékét.
Általános rendelkezések
l.§
(1) A rendelet hatálya kiterjed Városföld Községi Önkormányzat illetékességi területére.
(2)

E rendelet határozatlan időtartamra szól.

(3)

E rendelet hatálya alá tartozó adónemre vonatkozóan az elektronikus ügyintézés kizárt.
Adókötelezettség és az adó alanya
2.§

(1)

Adóköteles az önkormányzat illetékességi területén végzett vállalkozási tevékenység
(továbbiakban iparűzési tevékenység).

(2)

Az adó alanya a vállalkozó.

(3)

Az adókötelezettséget nem befolyásolja az, hogy az adóalany az adóköteles
tevékenységet a székhelyén, telephelyén vagy azon kívül végzi.

Az adó mértéke
3. §.
(1) Állandó jelleggel folytatott tevékenység esetén az adó évi mértéke: az adóalap 2 %-a
(2)1 Az adó mértéke ideiglenes jellegű iparűzési tevékenység folytatása esetén:
a)2
b) az építőipari tevékenység, illetőleg a természeti erőforrás feltárására irányuló, kutató
tevékenység – amennyiben a tevékenység időtartama adóéven belül a 30 napot meghaladja, de
nem éri el a 181 napot - napi: 5000.- Ft,
c)3 a bármely az előző két pontba nem sorolható tevékenység, ha annak folytatásából
közvetlenül bevétel keletkezik, feltéve, ha egyetlen önkormányzat illetékességi területén sem
rendelkezik a vállalkozó székhellyel , telephellyel napi: 5.000.- Ft.

1 Megállapította a 2/2010. (III. 18.) Ör. rendelet 1. §. Hatályos: 2010. IV. 1-től
2 Hatályon kívül helyezte a 7/2015. (VI.30.) Ör. rendelet 1. §. Hatályos: 2015.VII. 1-től
3 Törölte a 7/2015. (VI.30.) Ör. rendelet 1. §. Hatályos: 2015.VII. 1-től

Adómentesség4
3/A. §.
Adómentesség illeti meg azt a háziorvos vállalkozót, akinek a vállalkozási szintű helyi
iparűzési adóalapja az adóévben nem haladja meg a húszmillió forintot.
Amennyiben a háziorvos vállalkozó vállalkozási szintű helyi iparűzési adóalapja az adóévben
meghaladja az adómentes adóalap mértékét, csak a meghaladó összeg után kell az adót
megfizetni.
Záró rendelkezések
4. §
Jelen rendeletben nem szabályozott kérdésekben
1.) a helyi adókról szóló 1990. évi C. törvény,
2.) a mindenkor hatályos adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény, rendelkezéseit kell
alkalmazni.
Ez a rendelet 2009 július 1. napján lép hatályba, egyidejűleg hatályát veszti
önkormányzatának képviselő-testület többször módosított 5/1998. (XII.16.) Ör. sz. rendelete.
V á r o s f ö l d, 2009. június 18.

Veszelka Mihály
polgármester

Szabóné Gyenes Zsuzsa
jegyző

Kihirdetve:
Városföld, 2009. június 25.
Szabóné Gyenes Zsuzsa
jegyző
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Megállapította a 4/2017. (III.30.) Ör. rendelet 1. §. Hatályos: 2017. VI. 1-től

