Sándorfalva Város Önkormányzat Képviselő- testületének
3/2012. (II. 09.) önkormányzati rendelete
a helyi iparűzési adóról
Sándorfalva Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (1)
bekezdés h) pontjában, a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 16. § (1)
bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva, a helyi adókról szóló 1990. évi C.
törvény 1. §-ának (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján a helyi iparűzési adóról a
következő rendeletet alkotja:

1. Az adókötelezettség
1.§
Adóköteles a Sándorfalva Város Önkormányzat illetékességi területén állandó vagy ideiglenes
jelleggel végzett vállalkozási tevékenység.
2. A rendelet hatálya
2. §.
Jelen rendelete területi hatálya kiterjed Sándorfalva Város illetékességi területére.
3. Az adó mértéke
3. §.
(1) Az állandó jelleggel végzett iparűzési tevékenység esetén az adó évi mértéke az adóalap
2,0%-a.
(2) Az ideiglenes jelleggel végzett iparűzési tevékenység esetén az adó mértéke naptári
naponként 5.000 forint.
3/A Adómentesség1
3/A §2
Adómentesség illeti meg azt a háziorvos, védőnő vállalkozót, akinek illetve amelynek a helyi
adókról szóló 1990. évi C. törvény 39. § (1) bekezdése, a 39/A. §-a vagy a 39/B. §-a alapján
számított vállalkozási szintű adóalapja az adóévben nem haladja meg a 20.000.000 Ft-ot.”

4. Záró rendelkezések
4. §.
(1) Jelen rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba, rendelkezéseit 2012. január 01.
napjától kell alkalmazni.
(2) Jelen rendelet hatálybalépésével egyidejűleg hatályát veszti a helyi iparűzési adóról szóló
31/2008. (XII. 30.) önkormányzati rendelet.
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Kiegészítette a 25/2015. (XI. 27.) Ör. rendelet. Hatályos: 2016. január 1-től.
Kiegészítette a 25/2015. (XI. 27.) Ör. rendelet. Hatályos: 2016. január 1-től.

(3) Jelen rendeletben nem szabályozott kérdésekben a helyi adókról szóló 1990. évi C.
törvény, az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény, valamint a közigazgatási hatósági
eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény rendelkezéseit kell
megfelelően alkalmazni.
Sándorfalva, 2012. február 9.
Kakas Béla sk.
polgármester
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