
CSÁNY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK

 19/2012. (XI.30.) önkormányzati rendelete

a helyi iparűzési adóról

Csány Község Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében 
meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, valamint a helyi adókról szóló 1990. évi C. 
törvény (továbbiakban Htv.) 1.§ (1) bekezdésében foglalt felhatalmazása alapján bevezetett 
helyi iparűzési adóval összefüggő feladatok végrehajtására az alábbi rendeletet alkotja:

Adókötelezettség

1. §

(1) A  Csány  község  Önkormányzata  illetékességi  területén  állandó  vagy  ideiglenes 
jelleggel végzett vállalkozási tevékenységet (a továbbiakban: iparűzési tevékenység) 
helyi iparűzési adókötelezettség terheli.

(2) Az adó alanya a vállalkozó. 

Az adó alapja és mértéke

2. §

(1) Az  állandó  jelleggel  végzett  iparűzési  tevékenység  adóalapját  a  Htv.  39.  §-ának 
előírásai szerint kell megállapítani. Az állandó jelleggel végzett iparűzési tevékenység 
esetén az adó éves mértéke az adóalap 1,8 %-a.

(2) Ideiglenes  jelleggel  végzett  iparűzési  tevékenység  esetén  az  adó  mértéke  2500  Ft 
naptári naponként.

Az adó befizetés

3. §

(1) Az esedékes helyi iparűzési adót az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvényben foglaltak alapján 
Csány község Önkormányzata Helyi iparűzési adó számlájára teljesíti az adózásra kötelezett.

(2) A helyi  iparűzési  adótartozást  érintő  fizetési  könnyítés,  valamint  az  adózót  terhelő  helyi  iparűzési 
adótartozást, továbbá az azzal összefüggésben megállapított bírság- és pótléktartozást érintő mérséklés 
vagy elengedés az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény rendelkezései szerint engedélyezhető. 
Az erre vonatkozó kérelmet a Csány község Önkormányzat Adóhatóságához kell elbírálásra benyújtani.

Záró rendelkezések

4. §

(1) Jelen rendelet 2013. január 1. –én lép hatályba.

(2) A rendelet hatálybalépésével egyidejűleg hatályát veszti Csány község 
Önkormányzata Képviselő-testületének 13/2003. (XI.27.) önkormányzati rendelete, 
továbbá az annak módosításáról szóló 14/2009. (XII.15.) önkormányzati rendelet és a 
2/2005. (II.15.) önkormányzati rendelet.

(3) A rendelet kihirdetéséről a Szervezeti és Működési szabályzatban leírt módon a jegyző 



gondoskodik.

Csány, 2012. november 30.

             Medve István                                                      dr. Szentiványi-Csomós Szilvia 
             polgármester                                                                           jegyző

Kihirdetési záradék: 

A rendelet kihirdetésre került 2012.november 30. napján.   

       dr. Szentiványi-Csomós Szilvia 
    jegyző
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