ONGA VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
24/2013. (XI. 20.) önkormányzati rendelete
a helyi iparűzési adóról
egységes szerkezetben a 17/2015. (XI. 25.), 14/2016. (XI. 16.) önkormányzati rendeletekkel
(hatályos 2017. január 1. napjától)

Onga Város Önkormányzat Képviselő-testülete Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (1)
bekezdés h.) pontjában biztosított jogával élve és (2) bekezdésében meghatározott
feladatkörében eljárva, a helyi adókról szóló 1990. évi C. törvény (továbbiakban: Htv.) 1. §
(1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, Onga Város Önkormányzata Képviselőtestülete és Szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 8/2013. (IV. 24.)
önkormányzati rendelet 1. mellékletében véleményezési jogkörében eljáró Onga Város
Önkormányzata Képviselő-testület Pénzügyi Bizottsága véleményének kikérésével – a
következőket rendeli el:
Az adókötelezettség, az adó alanya
1.§
(1) Adóköteles Onga Város illetékességi területén állandó vagy ideiglenes jelleggel végzett
vállalkozási tevékenység (a továbbiakban: iparűzési tevékenység).
(2) Az adó alanya a vállalkozó.
(3) Adóköteles iparűzési tevékenység: a vállalkozó e minőségben végzett nyereség-, illetőleg
jövedelemszerzésre irányuló tevékenysége.
Az adó alapja
2. §
A vállalkozó az adó alapját a Htv. 39. – 39/B. §-ban foglaltak szerint állapítja meg.
Az adó mértéke
3. §
(1) Állandó jelleggel végzett iparűzési tevékenység esetén az adó évi mértéke az adóalap 2
%-a.
(2) Ideiglenes jelleggel végzett iparűzési tevékenység esetén az adó mértéke a Htv. 37. § (2)
bekezdés a) – b) pontja szerinti tevékenység végzése után naptári naponként 5.000.- Ft.
Adókedvezmények1
3/A §
2

(1) A Htv. 39/C § (4) bekezdésében foglaltak alapján 100 %-os kedvezményt állapít meg.
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Módosította a 17/2015. (XI. 25.) önkormányzati rendelet, hatályos 2016. január 1. napjától.
Módosította a 14/2016.(XI. 16.) önkormányzati rendelet, hatályos 2017. január 1. napjától.
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(2)-(8)
Eljárási szabályok
4. §

(1) Az adó alanyának a bejelentkezés, az adó és az adóelőleg megállapítása, bevallása,
megfizetése, vagy visszaigénylése során a Htv. egyszerűsített vállalkozói adóról szóló
2002. évi XLIII. törvény, az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény
(továbbiakban: Art.) vonatkozó rendelkezései szerint kell eljárni.
(2) A helyi iparűzési adó megállapításával, nyilvántartásával, beszedésével és ellenőrzésével
kapcsolatos elsőfokú hatósági feladatokat az önkormányzati adóhatóság látja el.
(3) A helyi iparűzési adóval kapcsolatos fizetési könnyítésre, illetve az adó mérséklésére
irányuló kérelmeket az önkormányzati adóhatósághoz kell benyújtani. A kérelmek
elbírálása során az önkormányzati adóhatóság az Art. 133. § és 134. §-ában foglaltak
megfelelő alkalmazásával jár el.
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Értelmező rendelkezések
4/A §

állami támogatás: az európai uniós versenyjogi értelemben vett állami támogatásokkal
kapcsolatos eljárásról és a regionális támogatási térképről szóló 37/2011. (III. 22.) Korm.
rendelet 2. § 1. pontja szerinti támogatás,
egy és ugyanazon vállalkozás: az 1407/2013/EU bizottsági rendelet 2. cikk (2) bekezdése
szerinti vállalkozás."
5. §
(1) Ez a rendelet 2014. január 1. napján lép hatályba.
(2) E rendelet hatálybalépésével egyidejűleg a helyi iparűzési adóról szóló 6/1991. (XII. 16.)
önkormányzati rendelet, valamint az azt módosító 2/1993. (II. 15.), 5/1993. (IV. 19.),
10/1993. (XII. 19.), 13/1995. (XII. 13.), 8/1997. (III. 25.), 4/1998. (I. 27.), 10/1998. (IV.
20.), 14/1999. (XII. 9.), 24/2000. (XII. 20.), 12/2002. (XII. 12.), 3/2003. (III. 12.),
23/2003. (XII. 10.), 11/2004. (XII. 15.), 3/2010. (I. 27.), 25/2010. (XII. 15.)
önkormányzati rendeletek hatályukat vesztik.
Farkas Lászlóné
jegyző

Dr. Madzin Tibor
polgármester

Kihirdetési záradék:
Ez a rendelet 2013. november 20. napján kihirdetésre került.
Onga, 2013. november 21.
Farkas Lászlóné
jegyző
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Hatályon kívül helyezte a 14/2016.(XI. 16.) önkormányzati rendelet, hatályos 2017. január 1. napjától.
Módosította a 17/2015. (XI. 25.) önkormányzati rendelet, hatályos 2016. január 1. napjától.

