Győrzámoly Község Önkormányzat Képviselő-testületének
14/2016. (XI. 30.) önkormányzati rendelete
a helyi iparűzési adóról 1
Győrzámoly Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (1)
bekezdés h) pontjában és a helyi adókról szóló 1990. évi C. törvény (a továbbiakban: Htv.) 1. § (1)
bekezdésében és 5. § c) pontjában kapott felhatalmazás alapján az alábbi rendeletet alkotja:
A rendelet hatálya
1. §
(1) A rendelet hatálya Győrzámoly Község közigazgatási területére terjed ki.
Az adó mértéke
2. §
(1) Állandó jelleggel végzett iparűzési tevékenység esetén az adó mértéke az adóalap 1,7%-a.2
(2) Ideiglenes jelleggel végzett iparűzési tevékenység esetében az adó mértéke 2.500,-Ft/nap.3
Záró rendelkezések
3. §
(1) E rendelet 2017. január 1-jén lép hatályba.
(2) A hatályba lépéssel egyidejűleg hatályát veszti Győrzámoly Községi Önkormányzat Képviselőtestületének 15/2010. (XI. 26.) önkormányzati rendelete a helyi iparűzési adóról.
(3) A rendeletben nem szabályozott kérdésekben a mindenkor hatályos magasabb szintű anyagi és
eljárási jogszabályokban foglaltak az irányadóak.
Győrzámoly, 2016. november 29.
Horváth Gábor
polgármester

dr. Torma Viktória
jegyző

Záradék:
A rendelet kihirdetve
Győrzámoly, 2016. november 30.
dr. Torma Viktória
jegyző
Módosításokkal egységes szerkezetben
Módosította a 16/2017. (XI. 28.) önkormányzati rendelet. Hatályos 2018. január 1-től.
3 Módosította a 16/2017. (XI. 28) önkormányzati rendelet. Hatályos 2018. január 1-től.
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Győrzámoly Község Önkormányzat Képviselő-testületének
14/2016. (XI. 30.) önkormányzati rendelete
a helyi iparűzési adóról
Általános indokolás
A helyi adókról szóló 1990. évi C. törvény 1. § (1) bekezdése alapján a törvény felhatalmazása és
rendelkezései szerint a települési önkormányzat képviselő-testülete rendelettel az illetékességi
területén helyi adókat vezethet be. Az 5. § c) pontja szerint az önkormányzat rendeletével helyi
iparűzési adó bevezetésére jogosult. A felhatalmazó rendelkezések alapján Győrzámoly
községben az iparűzési adót rendeleti szabályozással bevezettük.
Részletes indokolás
az 1. §-hoz
A rendelet hatályát tartalmazza.
a 2. §-hoz
Az adó mértékéről rendelkezik.
a 3. §-hoz
A záró rendelkezéseket tartalmazza.
Győrzámoly, 2016. november 29.

Horváth Gábor
polgármester

dr. Torma Viktória
jegyző

