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Előterjesztés
A Képviselő-testület 2010. december 16-ai ülésére
Abony Város Önkormányzat helyi iparűzési adóról szóló 22/1997. (XII. 09.) számú
rendeletének módosítására
Tisztelt Képviselő-testület!
A helyi adókról szóló 1990. évi C. törvény 37. § (2) a) pontja 2011. január 1. napjától hatályát
veszíti, melynek értelmében a piaci vásározó tevékenységet folytató vállalkozónak nem kell
ideiglenes iparűzési adót fizetnie azon önkormányzat illetékességi területén, ahol székhellyel,
telephellyel nem rendelkezik.
2011. január 1. napjától ideiglenes iparűzési adót az a vállalkozó fizet, aki építőipari
tevékenységet folytat, illetőleg természeti erőforrást tár fel vagy kutat, illetve bármely az
előzőekben felsoroltak közé nem sorolható tevékenységet végez, ha annak folytatásából
közvetlenül bevételre tesz szert, feltéve, hogy egyetlen önkormányzat illetékességi területén
sem rendelkezik székhellyel, telephellyel.
Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy a fenti előterjesztést vitassa meg és a 22/1997.
(XII.09.) számú helyi iparűzési adóról szóló rendelet módosításához járuljon hozzá.
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Abony Város Önkormányzat Képviselő-testületének
…/2010. (…….) önkormányzati rendelete
A helyi iparűzési adóról szóló 22/1997. (XII. 09.) számú rendeletének módosításáról
Abony Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990.
évi LXV. törvény 16. §. (1) bekezdésében, valamint a helyi adókról szóló 1990. évi C.
törvény 1. § (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
1. §
Abony Város Önkormányzat Képviselő-testületének a helyi iparűzési adóról szóló
22/1997.(XII.09.) sz. rendelet (továbbiakban: Rendelet) 6.§ (2) bekezdésének b) pontja
helyébe a következő rendelkezés lép:
(Ideiglenes jelleggel végzett iparűzési tevékenység esetén az adó mértéke)
„b) A Htv. 37.§ (2) bekezdésének a) és b) pontja szerinti tevékenység-végzés után
naptári naponként legfeljebb 5.000 Ft.”
2. §
A Rendelet címében a „22/1997.(XII.09.) sz. rendelete a helyi iparűzési adóról” szövegrész
helyébe a „22/1997.(XII.09.) önkormányzati rendelete a helyi iparűzési adóról” szöveg lép.
Záró rendelkezés
3. §
E rendelet 2011. január 01-jén lép hatályba.
4. §
Hatályát veszti a Rendelet 6. § (2) bekezdésének a) pontja.
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