
KÁL NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 
18/2015.(X. 30.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE A HELYI IPARŰZÉSI ADÓRÓL 
 
Kál Nagyközség Önkormányzat Képviselőtestülete az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés h) 
pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, a helyi adókról szóló 1990. éviC. törvény 1. 
§-ának (1) bekezdésében foglalt felhatalmazás alapján a következőket rendeli el. 
 

1. Helyi iparűzési adó 
 
1. §(1) 1 Az adókötelezettség kiterjed Kál Nagyközségi Önkormányzat illetékességi területén 
végzett vállalkozási tevékenységre. 
(2) A helyi iparűzési adó (a továbbiakban: Hipa.) határozatlan időre kerül bevezetésre. 
 
(3) Jelen rendeletben nem szabályozott kérdésekben más, magasabb szintű anyagi és eljárásjogi 
jogszabályban foglaltak az irányadóak.  
 

2. Adókötelezettség 
 
2. §Adóköteles a Htv. 35-38 §-ai alapján Kál Nagyközség Önkormányzat közigazgatási 
területén végzett vállalkozási tevékenység. 
 

3. Az adó mértéke 
 
3. § (1 )Az 2 iparűzési tevékenység esetén az adó évi mértéke a Htv-ben meghatározott adóalap 
1,9 %-a. 
 
(2) 3 

4. Adókötelezettség bevallása 
 
4. § 4 (1) Kál Nagyközség Önkormányzat illetékességi területén folytatott vállalkozási 
tevékenység után a vállalkozó az adózás rendjéről szóló 2003. évi CXII. törvényben 
meghatározott módon és határidőben a Nemzeti Adó – és Vámhivatalhoz köteles benyújtani 
minden helyi iparűzéssel kapcsolatos dokumentációt (adóbevallás, javítások, önellenőrzések). 
 
(2) Az egyéni vállalkozónak nem minősülő magánszemély, az elektronikus ügyintézésre nem 
kötelezett iparűzési adóalanyt (őstermelő) az iparűzési adóbevallási nyomtatványt papír alapon 
is benyújthatja Kál Nagyközség Önkormányzat adóhatóságánál. 
 
 

5. Adóbefizetésre vonatkozó rendelkezések 
 
5. § Kál Nagyközség Önkormányzat illetékességi területén folytatott vállalkozási tevékenység 
után fizetendő adót az adózás rendjéről szóló 2003. évi CXII. törvényben meghatározott módon 
és határidőben, Kál Nagyközség Önkormányzatának Helyi Iparűzési Adó számlájára 
(61900105-15100656-00000000) kell teljesíteni. 

                                                           
1 Módosította a 2/2021.(II.17.) Polgármesteri rendelet. Hatályos 2021. II. 18-tól.  
2 Módosította a 2/2021.(II.17.) Polgármesteri rendelet. Hatályos 2021. II. 18-tól. 
3 Hatályon kívül helyezte a 2/2021.(II.17.) Polgármesteri rendelet. Hatályos: 2021. II. 18-tól. 
4 Módosította a 2/2021.(II.17.) Polgármesteri rendelet. Hatályos 2021. II. 18-tól. 



 

Záró rendelkezések 

 

6. §(1) E rendelet 2015. október 30-án kerül kihirdetésre és 2015. november 1. napján lép 
hatályba. 

(2) Hatályát veszti a 11/2004.(IV.04.), a 20/2004.(XII.14.) és a 3/2012.(III.06.) önkormányzati 
rendeleteivel módosított 23/2003.(XI.27.) önkormányzati rendelet. 

 

                              Morvai János sk.                                       dr. Szabó Anikó sk. 

                              polgármester                                                       jegyző 

 

 

Záradék: A rendelet kihirdetve 2015. október 30-án 

                                       dr. Szabó Anikó sk. 

                                                 jegyző 


