Pápa Város Önkormányzata Képviselőtestületének
33/2009.(XII.18.) önkormányzati rendelete
a helyi iparűzési adóról
(egységes szerkezetben)
Pápa Város Önkormányzatának Képviselőtestülete a helyi adókról szóló - többször módosított
- 1990. évi C. tv. (továbbiakban: Htv.) 1. § (1) bekezdésében és a 6. §-ban kapott
felhatalmazás alapján - figyelemmel a 7. §-ra - a következő rendeletet alkotja:
1. §
A rendelet hatálya
A rendelet hatálya kiterjed Pápa város közigazgatási területére.
1/A. §1
2. §2
3. §
Az adó mértéke
(1) Állandó jelleggel végzett iparűzési tevékenység esetén az adó mértéke a Htv. szerinti
adóalap 2%-a.
(2) Ideiglenes jelleggel végzett iparűzési tevékenység esetén az adó mértéke:
a)
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hatályon kívül

b) a Htv. 37. § (2) bekezdésének b) és c) pontja szerinti tevékenység-végzés után
naptári naponként 5000 forint.
3/A. §4
Adómentességre jogosult a háziorvos, védőnő vállalkozó, feltéve, ha vállalkozási szintű
iparűzési adóalapja az adóévben a 20 millió forintot nem haladja meg.
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Hatályon kívül helyezte: 26/2017. (XI.30.) önkormányzati rendelet
Hatályon kívül helyezte: 38/2011. (XII.22.) önkormányzati rendelet
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Hatályon kívül helyezte: 29/2010. (XII.16.) önkormányzati rendelet
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Módosította: 26/2017. (XI.30.) önkormányzati rendelet
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Hatályon kívül: 2018. 01. 01-től
Hatályon kívül: 2012. 01. 01-től
Hatályon kívül: 2011. 01. 01-től
Hatályos: 2018. 01. 01-től

4. §
Záró rendelkezések
(1) Ez a rendelet 2010. január 1. napjával lép hatályba, egyidejűleg Pápa Város
Önkormányzata Képviselőtestületének 30/1992.(XII.29.) rendelete, továbbá az e
rendeletet
módosító
42/1993.(XII.7.),
31/1994.(XI.22.),
47/1995.(XII.20.),
8/1996.(III.27.),
36/1996.(XII.18.),
40/1997.(XII.17.),
33/1998.(XII.28.),
28/1999.(XI.29.),
31/2000.(XII.22.),
25/2001.(IX.28.),
19/2002.(XII.20.),
25/2003.(XI.28.),
13/2004.(IV.30.),
37/2004.(XI.26.),
42/2004.(XII.23.),
42/2005.(XII.16.), 22/2007.(XII.20.), 18/2008.(XII.18.) rendeletek hatályukat vesztik.
(2) E rendeletben nem szabályozott kérdésekben a Htv. és az adózás rendjéről szóló –
többször módosított - 2003. évi XCIII. tv. rendelkezései, továbbá - ha az adózás rendjéről
szóló törvény eltérő szabályokat nem állapít meg – a közigazgatási hatósági eljárás és
szolgáltatás általános szabályairól szóló – többször módosított - 2004. évi CXL. tv.
szabályai az irányadóak.
Pápa, 2009. december 18.
Dr. Kovács Zoltán s.k.
polgármester
Kiadmány hiteléül:
____________________
köztisztviselő

Kanozsainé dr. Pék Mária s.k.
jegyző
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Hatályon kívül helyezte: 32/2016. (XII.21.) önkormányzati rendelet Hatályon kívül: 2017. 01. 01-től
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Hatályon kívül helyezte: 32/2016. (XII.21.) önkormányzati rendelet Hatályon kívül: 2017. 01. 01-től

