Szentes Város Önkormányzata Képviselő–testületének
26/2015. (XI.13.) önkormányzati rendelete
A helyi iparűzési adóról
Módosítva: 30/2015. (XII.14.),
Szentes Város Önkormányzatának Képviselő – testülete a helyi adókról szóló 1990. évi C.
tv. 1. §. (1) bekezdésében foglalt felhatalmazás alapján a törvény 5. §. b) pontjában, a 6. §ban és a 43. §. (3) bekezdésében foglalt keretek között az Alaptörvény 32. cikk (1)
bekezdésének a) és h) pontjaiban, valamint Magyarország helyi önkormányzatairól szóló
2011. évi. CLXXXIX. törvény 10. §. (1) bekezdésében és a 13. §. (1) bekezdés 13.
pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, a helyi iparűzési adóról a következőket
rendeli el
1. §.
Adókötelezettség
(1) Adóköteles az önkormányzat illetékességi területén állandó és ideiglenes jelleggel
végzett vállalkozási tevékenység (továbbiakban: iparűzési tevékenység)
2. §.
Az adó mértéke
(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 naptári
naponként 5000 Ft.
3. §
Adókedvezmény, adómentesség
(1) Mentes az adó megfizetése alól az az adóalany, aki/amely a település illetékességi
területén székhellyel, telephellyel vagy fióktelephellyel rendelkezik és a vállalkozói szintű
adóalapja nem haladja meg az 1,8 millió forintot.
(2) Az (1) bekezdésben foglalt vállalkozói szintű nettó árbevételt elérő vagy meghaladó
adóalany a megosztás szabályai szerint az önkormányzatra jutó teljes adóalapja után
adókötelezett.
(3) Ha az adóalany adókötelezettsége az adóév egészében nem áll fenn, akkor az
adómentesség alapjául szolgáló adóalapot, az adókötelezettség időtartamának naptári
napjaira arányosítva kell figyelembe venni.
(4)* A háziorvos, védőnő vállalkozó, az alapellátást nyújtó fogorvos az önkormányzatra jutó
megosztás szerinti helyi iparűzési adójából az adóévben 50%-os adókedvezményben
részesül, amennyiben a vállalkozási szintű adóalapja az adóévben a 20 millió forintot
nem haladja meg.
*(Hatályos: 2016. január 01. napjától)

4. §
Záró rendelkezések
(1) E rendelet kihirdetését követő napon lép hatályba.
(2) Ezen rendelet kihirdetésével egyidőben hatályát veszíti Szentes Város Önkormányzata
Képviselő-testületének A helyi iparűzési adóról szóló 3/1993.(II.19) Kt rendelete „”
valamint az azt módosító 13/1993. (V.28.) KT, 1/1994. (I.28.) KT, 6/1994. IV.22.) KT,
23/1995. (VIII.25.) KT, 34/1995. (XII.01.) KT, 7/1996. (III.25.) KT, 28/1996. (XII.20.) KT,
5/1997. (I.24.) KT, 41/1997. (XII.19.) KT, 24/1998. (XII.22.) KT., 31/l999. /XII.11./ KT,
40/l999. /XII.3l./ KT, 17/2000. /IX.23./ KT, 25/2000. /XII.31./ KT, 36/2001. (XII.31.) KT,
16/2002. (XII.21.) KT, 34/2003. (XII.5.) KT, 39/2004. (XII.31.) ÖR, 15/2005. (VII.09.) ÖR,
33/2005. (XII.31.) ÖR, 2/2009. (II.16.), 33/2009. (XII.12.), 36/2010. (XII.31.) rendeletek.
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