Nagytőke Község Önkormányzata Képviselő-testületének
16/2011.(XII. 28.) önkormányzati rendelete
a helyi iparűzési adóról
Nagytőke Község Önkormányzatának Képviselő – testülete a helyi adókról szóló 1990. évi C. tv. 1. §. (1)
bekezdésében, 5. §. b) pontjában és a 6. §-ban foglalt felhatalmazás alapján, a helyi önkormányzatokról szóló
1990. évi LXV. törvény 8.§. (1)-(2) bekezdéseiben, a 16. §. (1) bekezdésében és a 82. §. (1) bekezdésében
továbbá Magyarország Alaptörvényének 32. cikk (1) bekezdésének h.) pontjában meghatározott feladatkörében
eljárva a helyi iparűzési adóról a következő rendeletet alkotja

Az adó mértéke
1.§.
(1) Az adó mértéke az állandó jelleggel végzett iparűzési tevékenység esetén az adóalap 1,8 %-a.
(2) Ideiglenes jelleggel végzett iparűzési tevékenység esetén, ha az önkormányzat illetékességi területén az ott
székhellyel, telephellyel nem rendelkező vállalkozó
a. építőipari tevékenységet folytat, illetőleg természeti erőforrást tár fel vagy kutat – feltéve, hogy a
folyamatosan vagy megszakításokkal végzett tevékenység időtartama adóéven belül a 30 napot
meghaladja, de nem éri el a 181 napot – az adó mértéke naptári naponként 3000 Ft,
b. bármely – az a) pontba nem sorolható – tevékenységet folytat, ha annak folytatásából közvetlenül
bevételre tesz szert feltéve, ha egyetlen önkormányzat illetékességi területén sem rendelkezik
székhellyel, telephellyel, az adó mértéke naptári naponként 3000 Ft.

Az adómentesség
2.§.
(1) Adómentesség illeti meg azt a vállalkozót, akinek (vállalkozási szintű) adóalapja nem haladja meg a 2,5
millió Ft-ot.
(2) 1Mentes a helyi iparűzési adó megfizetése alól a háziorvos, védőnő vállalkozó, amennyiben a vállalkozási
szintű iparűzési adó alapja az adóévben a 20 millió forintot nem haladja meg.

Záró rendelkezések
3.§.
(1) E rendelet kihirdetését követő napon lép hatályba. Rendelkezéseit 2012. január 1-től kell alkalmazni.
(2) Ezzel egyidejűleg Nagytőke Község Önkormányzata Képviselő-testületének a helyi iparűzési adóról szóló
módosított 25/2009.(XII.19.) rendelete hatályát veszíti.
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Hatályba helyezte 3/2016.(II.29.) önkormányzati rendelet 1. §-a. Hatályos 2016. március 1. napjától.

