
Pókaszepetk Község Önkormányzat képviselő-testületének 

5/2013. (VI.10.)  

1/2016. (I.15.) és 14/2016. (XII.01.) módosításokkal egységes szerkezetben a helyi 

iparűzési adóról 

 

 

Pókaszepetk Község Önkormányzat képviselő-testülete a Magyarország Alaptörvénye 32.  

cikk (1) bekezdés h.) pontja alapján, a helyi adókról szóló 1990. évi C. törvény (a 

továbbiakban Htv.) 1. § (1) bekezdésében és a 6. §-ban meghatározott feladatkörében eljárva 

az alábbi rendeletet alkotja:  

 

1. Általános rendelkezések 

 

1. § A rendelet hatálya a Htv-ben meghatározott adóalanyokra terjed ki.  

 

2. § Az adókötelezettségre, az adó alanyára vonatkozó szabályokat a Htv. tartalmazza.  

 

3. § Az állandó és ideiglenes jelleggel végzett iparűzési tevékenységre vonatkozó  

               szabályokat a Htv. tartalmazza.  

 

4. § Az adókötelezettség keletkezésére és megszűnésére vonatkozó szabályokat a Htv.  

               tartalmazza.  

 

5. § Az adóalap meghatározására vonatkozó szabályokat a Htv. tartalmazza.  

 

6. § Az adóalap-mentességre vonatkozó szabályokat a Htv. tartalmazza.  

 

(1) Mentes az adó alól az a háziorvos vállalkozó, aki a Htv. 39/C § (4) 

bekezdésében foglaltaknak megfelel. 

 

7. §  (1) Az állandó jelleggel végzett iparűzési tevékenység esetén az adó évi mértéke az  

                      adóalap 1,6 %-a.  

 

                (2) Az ideiglenes jelleggel végzett iparűzési tevékenység esetén az adó mértéke  

                      naptári naponként 5.000,- Ft. 

 

8. § Az adóelőleg megállapítására és az adó megfizetésére vonatkozó szabályokat a Htv.  

               tartalmazza. 

 

 

2. Adómentesség, adókedvezmény 

9. §  

(1)  

(2) 

(3)  

(4)  

(5)  

(6)  

(7)  

(8)  



 

   

3. értelmező rendelkezések 

 10. §  

  

4. Záró rendelkezések 

 

11. §  

(1) Ez a rendelet a kihirdetést követő napon lép hatályba, kihirdetéséről a jegyző             

gondoskodik. 

 

(2)A rendelet hatályba lépésével egyidejűleg hatályát veszti a Pókaszepetk Község 

Önkormányzat képviselő-testületének a helyi iparűzési adóról szóló 27/2012. (XI.30.) számú 

önkormányzati rendelete.  

 

(3) A 1/2016. (I.15.)  rendelet módosítás a kihirdetést követő napon 2016. január 16. napján 

lép hatályba, kihirdetéséről a jegyző gondoskodik. 

 

(4) A 1/2016. (I.15.)  rendelet módosítás 6. § (1) bekezdésének rendelkezéseit 2016. január 

01. napjától alkalmazzuk, először a 2016. évi adó tekintetében vehetők figyelembe.   

 

(5) A 14/2016. (XII.01.) rendelet módosítás 2017. január 01. napján lép hatályba, 

kihirdetéséről a jegyző gondoskodik.  

 

 

 

                    Tóth András    Bucsák Katalin 

                    polgármester                               jegyző 

 

A 14/2016. (XII.01.) rendelet kihirdetése 2016. december 01. napján történt. 

 

 

Bucsák Katalin  

jegyző 


