
Kiskunfélegyháza Város Önkormányzata Képviselő-testületének
34/2012. (XI.30.) önkormányzati rendelete a helyi iparűzési adóról

Bevezetés

Kiskunfélegyháza Város Képviselő-testülete Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (1) bekezdés a) és h) pontjaiban meghatározott
feladatkörében eljárva, Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. Törvény 13.§ (1) 13. pontjában és a
helyi adókról szóló 1990. évi C. törvény (a továbbiakban: Htv.) 1. § (1) bekezdésében, a 4.§ d), valamint az 5.§ c) pontjaiban
kapott  felhatalmazás  alapján   a  helyi  közszolgáltatások  biztosítása  érdekében,  egyes  meghatározott  gazdasági  tevékenység
gyakorlására helyi iparűzési adókötelezettséget vezet be és a következőket rendeli el:

I. Fejezet
Általános rendelkezések

1. Helyi iparűzési adó
2.

1.§ (1) Az adókötelezettség kiterjed Kiskunfélegyháza Város illetékességi területén állandó vagy ideiglenes jelleggel végzett 
vállalkozási tevékenységre.
(2) A helyi iparűzési adó (továbbiakban: Hipa.) határozatlan időre kerül bevezetésre.
(3) Jelen rendeletben nem szabályozott kérdésekben más, magasabb szint anyagi és eljárásjogi jogszabályokban foglaltak az 
irányadóak.

II. Fejezet
A helyi iparűzési adóra vonatkozó különös rendelkezések

2. Adókötelezettség

2.§ (1) Adóköteles a Htv. 35-38.§-sai alapján Kiskunfélegyháza Város közigazgatási területén végzett vállalkozási tevékenység.

3. Az adó mértéke

3.§ (1) Az állandó jelleggel végzett iparűzési tevékenység esetén az adó évi mértéke a Htv.-ben maghatározott adóalap 2%-a.
(2) Ideiglenes jelleggel végzett iparűzési tevékenység esetén az adó mértéke naptári naponként 5 000 Ft.

4. Adókötelezettség bevallása

4.§ (1) Az adózó az önkormányzati adóhatóság által rendszeresített  nyomtatványon teljesíti az adó megállapítása, megfizetése
érdekében törvényben előírt bejelentését, bevallását, önellenőrzését.
(2)  Az  adózó  adókötelezettségének  keletkezésének  bejelentését,  változását  illetve  az  adó  bevallását,  önellenőrzését  az
önkormányzat által közzétett  módon elektronikusan is teljesítheti. A rendszeresített nyomtatványon történő teljesítéssel azonos
értékű, ha az iratot az adózó az adóhatóság honlapján (www.kiskunfelegyhaza.hu) közzétett számítógépes program segítségével
tölti  ki  és  állítja  elő,  és  a  kinyomtatott  iratot  aláírva  az  adóhatósághoz  benyújtja,  illetőleg  elektronikus  úton  küldi  meg az
adóhatósághoz.

5. Adóbefizetésre vonatkozó rendelkezések

5.§ (1) Kiskunfélegyháza Város illetékességi területén folytatott vállalkozási tevékenység után fizetendő adót, az adózás rendjéről
szóló  2003.  évi  XCII.  törvényben  meghatározott  módon  és  határidőben  Kiskunfélegyháza  Város  Önkormányzatának  Helyi
Iparűzési Adó Számlájára (11732071-15338284-03540000) kell teljesíteni.

III. Fejezet
Hatályba léptető, záró rendelkezések

8. § (1) Ez a rendelet 2013. január 1. napjával lép hatályba.
(2) E rendelet hatályba lépésével egyidejűleg hatályon kívül kerül Kiskunfélegyháza Város Önkormányzata Képviselő-
testületének  50/2008. (XII. 19.) alaprendelete és az ezt módosító 18/2010. (VII.16.) számú rendelete is.

Kiskunfélegyháza, 2012. november 28.

Kapus Krisztián Dr. Csölle Yvette
polgármester jegyző

Jelen rendelet a helyben szokásos módon 2012. november 30-án  kihirdetésre került.

Dr. Csölle Yvette
jegyző


