
Arnót Község Önkormányzat  21/2012.(XI.28.) Önkormányzati rendelete 
a helyi iparűzési adóról 

 
     Bevezetés 
 
Arnót község Önkormányzati képviselő-testülete Magyarország Alaptörvénye 
32. cikk (1) bekezdése a ) és h) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, 
Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. Törvény 13. § (1)  
13. pontjában és a helyi adókról szóló l990. évi C. törvény (továbbiakban: Htv.) 1. § (1) 
bekezdésében, a 4. § d), valamint az 5. §. C. pontjaiban kapott felhatalmazás alapján a helyi 
közszolgáltatások biztosítása érdekében, egyes meghatározott gazdasági tevékenység 
gyakorlására helyi iparűzési adókötelezettséget vezet be és a következőket rendeli el: 
 
    

I. Fejezet 
 

Általános rendelkezések 
 
1. Helyi iparűzési adó 
 

1.§. (1)1  Az adókötelezettség kiterjed Arnót község illetékességi területén végzett 
iparűzési   tevékenységre 
 
 
    
 (2)2 
 (3)3 

     
 

                                                   II.     Fejezet 
          
                A helyi iparűzési adóra vonatkozó különös rendelkezések 
               

2. Adókötelezettség 
 

2.§.  (1)4  
 

3. Az adó mértéke 
 
3. §.  (1)5 Az adókötelezettség kiterjed Arnót község illetékességi területén végzett iparűzési 
tevékenységre 
 
(2) 6 

                                                 
1 módosítva a 18/2020.XII.4.) önkormányzati rendelet 1.§-a alapján 
2 Hatályát veszítette a 17/2015.(08.24.) önkormányzati rendelet 2 §-a alapján 
3 Hatályát veszítette a 17/2015.(08.24.) önkormányzati rendelet 2 §-a alapján 
 
4 Hatályát veszítette a 17/2015.(08.24.) önkormányzati rendelet 3 §-a alapján 
 
5 módosítva a 18/2020.XII.14.) önkormányzati rendelet 2.§-a alapján 



 
4. Adókötelezettség bevallása 

 
4.§  7 ,8        
 
 
 

5. Adóbefizetésre vonatkozó rendelkezések 
 
5. §. 9 Arnót község illetékességi területén folytatott vállalkozási tevékenység esetén 
után fizetendő adót, az adózás rendjéről szóló 2017. évi CL törvényben meghatározott módon 
és határidőben Arnót Község Önkormányzatának helyi Iparűzési Adó Számlára  (11734004-
15348922-03540000) kell teljesíteni. 
 
 

III. Fejezet 
 
                                Hatályba léptető, záró rendelkezések 
 
6. §.  (1)    Ez a rendelet 2013. január 1. napjával lép hatályba. 
 
(2) E rendelet hatályba lépésével egyidejűleg hatályon kívül kerül Arnót Község 
Önkormányzati Képviselő-testületének 7/1997  (06.10) és az azt módosító  12./1997.(09.15), 
(2/1998(02.02), 15/1998(12.15), 5/1999(04.29.), 11/1999.(12.08), 17/2001(11.30.), 
12./2002.(12.13.), 14./2003.(12.18), 17/2004(12.15.) a 20/2005. 12.12., 3./2010.(II.12.) 
a14/2006.(12.13.) 16./2009.(12. 17).rendelet. 
 
Kelt: Arnót, 2012. november 27. 
 
 
dr. Üveges István sk.      Bodnár Katalin sk. 
     polgármester                jegyző 
 
 
 
Kihirdetve: 2012. november 28. 
 
         Bodnár Katalin jegyző 
 
 
 
 
 
 
 

                                                                                                                                                         
6 Hatályát veszíti a 18/2020.(XII.4.) önkormányzati rendelet 3. §-a alapján 
7 Módosítva a 17/2015.(08.24.) önkormányzati rendelet 1 §-a alapján 
8 Hatályát veszíti a 18/2020(XII.14.)  4 §-a alapján 
9 Módosítva a 18/2020(XII.14.)  5 §-a alapján 


