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Szalmatercs Község Önkormányzata Képviselő-testületének 

17/2012. (XI.30.) önkormányzati rendelete 

a helyi iparűzési adóról 
 

 

Szalmatercs Község Önkormányzat Képviselő-testülete Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi 

CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdésében biztosított jogkörében eljárva, a helyi adókról szóló 1990. évi C. 

törvény 1.§ (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) és h) pontjában 

meghatározott feladatkörében eljárva a helyi iparűzési adóról a következőket rendeli el: 

 

1. Általános rendelkezések 

 

1. § A rendelet hatálya kiterjed Szalmatercs község illetékességi területére. 

 

2. Az adókötelezettség és az adó alanya 

 

2. § A helyi adókról szóló 1990. évi C. törvény (továbbiakban Htv.) 35. § és 36. §-a szerint. 

 

3. Adómentesség, kedvezmény 

 

3.§ (1) A Htv. 39/D. § (1) bekezdése szerint. 

(2) A községre jutó éves nettó árbevételét mérsékelheti: 

a) 200.000 Ft/fő/hó összeggel az az adóalany, aki a községben állandó lakóhellyel rendelkező, a munkaügyi 

központ által nyilvántartott, regisztrált álláskeresőt legalább 30 napon keresztül teljes munkaidőben foglalkoztat, és 

ezt az illetékes munkaügyi központ, továbbá az egészségügyi és nyugdíjbiztosító együttesen igazolják. A nem teljes 

hónapon át tartó foglalkoztatás esetén legalább 15 munkanap foglalkoztatása szükséges egy foglalkoztatottra jutó 

havi kedvezmény igénybevételéhez. 

b) az az adóalany, aki az 1. számú mellékletben található civil szervezetet támogatja a támogatás összegével, de 

maximum 100.000,- Ft-tal. Az adó alanya a támogatást a civil szervezet által kiadott, könyvelő által ellenjegyzett 

igazolással köteles igazolni. 

 

4. Az adó mértéke 

 

4. § (1) Állandó jelleggel végzett iparűzési tevékenység esetén az adó évi mértéke az adóalap 1,2 %-a. 

(2) Ideiglenes jelleggel végzett iparűzési tevékenység esetén az adó mértéke naptári naponként 5.000 Ft. 

 

5. Záró rendelkezések 

 

5. § (1) A rendeletben nem szabályozott kérdésekben a helyi adókról szóló 1990. évi C. törvény, és a mindenkor 

hatályos adózás rendjéről szóló törvény rendelkezéseit kell alkalmazni. 

(2) Ez a rendelet 2013. január 1. napjával lép hatályba. 

(3) E rendelet hatálybalépésével egyidejűleg hatályát veszti: 

- a helyi iparűzési adóról szóló 6/1995. (III.1.) sz. rendelete 

- az iparűzési adó rendelet módosításáról szóló 16/1998. (XII.16.) Ör. számú rendelet 

- az iparűzési adó rendeletének módosításáról szóló 15/2002. (XII.14.) Ör. számú rendelet 

- a helyi iparűzési adóról szóló 12/2009. (XII.01.) rendelet. 

 

Szalmatercs, 2012. november 29. 

 

 

Szentes Dezső 

polgármester 

Vincze Nikolett 

körjegyző 

 

A fenti rendelet 2012. év november 30. napján kihirdetésre került. 

 

 Vincze Nikolett 

körjegyző 
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1. számú melléklet a 17/2012. (XI.30.) önkormányzati rendelethez 

 

 

A támogatható civil szervezetek: 

 

1. Szalmatercsért Baráti Egyesület 3163 Szalmatercs, Béke út 6. 

2. Szalmatercs Község Polgárőrség 3163 Szalmatercs, Kossuth út 48. 

3. Szalmatercs Község Tűzoltó Egyesülete 3163 Szalmatercs, Kossuth út 17. 

 


