
A Szemely Község Önkormányzat Képviselő-testületének  

16/2011. (XII.31.) számú rendelete 

a helyi adókról  

 

 

A Szemely Község Önkormányzat Képviselő-testülete az Alkotmány 44/A.§, a helyi 

önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. Törvény (a továbbiakban: Ötv.) 16.§, 

továbbá a helyi adókról szóló többször módosított 1990. évi C. tv. 1.§ (1) 

bekezdésében kapott felhatalmazás alapján a helyi adókról az alábbiakat rendeli: 

 

 

I. Fejezet 

 

Iparűzési adó 

 

1.§ 

 

Az adókötelezettség, az adó alanya 

 

(1) Az adókötelezettséget a helyi adókról szóló 1990. évi C. törvény 35-36.§-ai, az 

adó alanyát pedig ugyanezen törvény 52.§ 26. pontja szabályozza.  

(2) Az adókötelezettséget nem befolyásolja az, hogy az adóalany az adóköteles 

tevékenységet a székhelyén vagy a telephelyén végzi.  

 

 

2.§ 

 

Az állandó és ideiglenes jelleggel végzett 

Iparűzési tevékenység 

 

(1) Az állandó jellegű iparűzési tevékenységet a helyi adókról szóló 1990. évi C. 

törvény 37.§ (1) bekezdése szabályozza. 

(2) Az ideiglenes jellegű iparűzési tevékenységre a helyi adókról szóló 1990. évi C. 

törvény 37.§ (2) bekezdése az irányadó.  

 

3. § 

 

Az adókötelezettség keletkezése, megszűnése, az adómentesség 

 

(1) Az adókötelezettség keletkezésére és megszűnésére a helyi adókról szóló 1990. 

évi C. törvény 38.§-a az irányadó.  

(2) Az adóalany az adózást érintő változásokat 15 napon belül írásban köteles 

bejelenteni az önkormányzat adóhatóságához az erre a célra szolgáló 

nyomtatványon.  

(3)  Az adómentességet a helyi adókról szóló 1990. évi c. törvény 3.§-a 

szabályozza.  



4. § 

 

Az adó alapja 

 

(1) Az adó alapját a helyi adókról szóló 1990. évi C. törvény 39.§-a szabályozza.  

 

5. § 

 

Az adó mértéke 

 

(1)Az adó mértéke a nettó árbevétel 2%-a.  

 

(2) Ideiglenes jelleggel végzett iparűzési tevékenység esetén az adóátalány naptári 

naponként kerül megállapításra, melynek összege:5.000,- Ft/nap  

 

(3) Az adó mértékének egyéb szabályait a helyi adókról szóló 1990. évi C. törvény 

40.§ (3)-(4) bekezdései szabályozzák.  

 

 

6.§  

 

Az adóelőleg megállapítása és az adó megfizetése, bevallása 

 

 

(1) Az adóelőleg megállapításával és az adó megfizetésével, bevallásával kapcsolatos 

rendelkezéseket a helyi adókról szóló 1990. évi C. törvény 41-42.§-ai 

szabályozzák.  

 

II. Fejezet 

 

Kommunális adó 

 

7. .§ 

 

Az adókötelezettség, az adó alanya 

 

(1) Az adókötelezettséget és az adó alanyát a helyi adókról szóló 1990. évi C. 

törvény 24-25.§-ai, az adó alanyát pedig ugyanezen törvény 52.§ 26. pontja 

szabályozza.  

 

 

8.§ 

 

Az adó mértéke 

 

(1) Az adó mértéke adótárgyanként illetve lakásbérleti jogonként 8.000,- Ft/év. 



9.§ 

 

Értelmező rendelkezések 

 

(1) A rendeletben használt fogalmak értelmezését a helyi adókról szóló 1990. évi 

C. törvény 52.§-a tartalmazza.  

(2) E rendelet alkalmazása szempontjából jogutódnak minősül a szétválás, 

egyesülés, beolvadás, átalakulás útján létrejött szervezet, a kivált önállósult 

részleg. 

 

 

10. § 

 

Záró rendelkezések 

 

 

(1) E rendelet 2012. január 1-én lép hatályba.  

(2) E rendelet hatálybalépésével egyidejűleg hatályát veszti az önkormányzat 

20/1998. (XII.01.), a 12/2000. (XII.15.), a 16/2002. (XII.13.), továbbá a 4/2007. 

(IV.15.) számú rendelete.  

 

 

 

 

  Fenyvesi Árpád Szauer Tímea 

  polgármester körjegyző 

 

 

Kihirdetve: 2011.12.31. 

 

 

  Szauer Tímea 

  körjegyző   


