Porpác Község Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2009. (XII.15.) önkormányzati
rendelete a helyi iparűzési adóról
Porpác Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a helyi adókról szóló 1990. évi C. tv.
(továbbiakban: Htv.) 1. § (1) bekezdésében, 2. §-ban, 5. § c), 6. §-ban és a 43. § (3)
bekezdésében kapott felhatalmazás alapján illetékességi területére a helyi iparűzési adóról az
alábbi rendeletet alkotja.
A rendelet hatálya és célja
1. § (1) A rendelet hatálya Porpác község közigazgatási területére terjed ki.
(2) A rendelet célja az önkormányzat önálló gazdálkodásának elősegítése, a költségvetés
kiegészítése saját bevételekkel a helyi szolgáltatások biztosítása érdekében.
Az adókötelezettség, az adó alanya
2. § (1) Az adókötelezettségre és az adó alanyára a Htv. 35-36. §-aiban és a 38. §-ban
foglaltakat kell alkalmazni.
(2) Az állandó és ideiglenes jelleggel végzett iparűzési tevékenységre a Htv. 37. §-ban
foglaltak vonatkoznak.
Az adó alapja és mértéke
3. § (1) Az adó alapjának meghatározására a Htv. 39. §-ban, a 39/A. §-ban és 39/B. §-ban
foglaltakat kell alkalmazni.
(2) Az adó mértéke:
a) állandó jelleggel végzett iparűzési tevékenység esetén az adóalap 1 %-a,
b) ideiglenes jelleggel végzett iparűzési tevékenység esetén: a Htv. 37. § (2) bekezdésének
a) pontja szerinti tevékenység-végzés után naptári naponként 500,-Ft, a Htv. 37. § (2)
bekezdésének b) és c) pontja szerinti tevékenység-végzés után naptári naponként 2.500,- Ft.
Mentességek, kedvezmények
4. § Adómentes a Htv. 3. § (2) bekezdésében meghatározott adóalany a feltételek megléte
esetén.
Záró rendelkezések
5. § (1) Ez a rendelet 2010. január 1-én lép hatályba.
(2) E rendelet hatályba lépésével egyidejűleg hatályát veszti Porpác Község önkormányzata
Képviselő-testületének 11/2004. (XII.8.) számú rendelete a helyi iparűzési adóról.
(3) E rendeletben nem szabályozott kérdésekben a Htv., valamint az adózás rendjéről szóló
2003. évi XCII. törvény rendelkezéseit kell alkalmazni.
Porpác, 2009. december 14.
Pócza Tamás s. k.
Polgármester
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