
Kaposvár Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének 
16/2021. (V. 17.) 

önkormányzati rendelete 
 

a helyi iparűzési adóról szóló 79/2008. (XII.15.) 
önkormányzati rendelet módosításáról 

 

Kaposvár Megyei Jogú Város Polgármestere a veszélyhelyzet kihirdetéséről és a 

veszélyhelyzeti intézkedések hatálybalépéséről szóló 27/2021. (I. 29.) Korm. rendelet 1. §-ában 

kihirdetett veszélyhelyzetre tekintettel, figyelemmel a koronavírus-világjárvány elleni 

védekezésről szóló 2021. évi I. törvényben foglaltakra, a katasztrófavédelemről és a hozzá 

kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) 

bekezdésében, továbbá a helyi adókról szóló 1990. évi C. törvény 1. § (1) bekezdésében kapott 

felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés h.) pontjában meghatározott 

feladatkörében eljárva Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése rendeletalkotási hatáskörét 

gyakorolva a Közgyűlés tagjainak véleményét kikérve a következőket rendeli el: 

1. § 

A helyi iparűzési adóról szóló 79/2008. (XII.15.) önkormányzati rendelet 2. §-a helyébe az 

alábbi rendelkezés lép: 

„ Az iparűzési tevékenység esetén az adó évi mértéke az adóalap 2%-a.” 

2. § 

Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba. 

 

Kaposvár, 2021. május 17. 
 

 

 

Szita Károly                                                          dr. Csillag Gábor 
 polgármester                                                           jegyző    
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Kaposvár Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének  
16/2021. (V. 17.) 

a helyi iparűzési adóról szóló 79/2008. (XII. 15.) önkormányzati rendeletének 
módosításáról indokolása 

 
Általános indokolás 

 

A rendelet megalkotásának indoka, hogy az egyes adótörvények módosításáról szóló 2020. 

évi CXVIII. törvény 2021. január 1-én hatályba lépett 100. §-a alapján megszűnt a 

különbségtétel az állandó jellegű és ideiglenes jellegű iparűzési tevékenység között. 

A helyi iparűzési adó egységesen az iparűzési tevékenység után fizetendő, ezért az adó 

mértékét ennek megfelelően kellett szabályozni. 

 

Részletes indokolás 

 

1. §-hoz 
 

Az állandó és az ideiglenes jellegű iparűzési tevékenység közötti különbségtétel megszűnt, 

ezért az adó mértékét is ennek megfelelően csak %-os mértékben határozza meg az iparűzési 

tevékenység után. 

 

2. §-hoz 

A rendelet hatályát állapítja meg.
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TÁJÉKOZTATÓ AZ ELŐZETES HATÁSVIZSGÁLAT EREDMÉNYÉRŐL 

Rendelet-tervezet címe: 

 

A helyi iparűzési adóról szóló 79/2008. (XII.15.) önkormányzati rendelet módosításáról 

Rendelet-tervezet valamennyi jelentős hatása, különösen 

 

Társadalmi, gazdasági  

hatás: 

Költségvetési 

 hatás: 

Környezeti, egészségügyi 

következmények: 

Adminisztratív  

terheket befolyásoló hatás: 

Egyéb  

hatás: 

Nincs. Minimális. Nincs Nem változtatja. Nincs 

A rendelet megalkotása szükséges, mert:  

A jogalkotó az ideiglenes és az állandó jelleggel végzett iparűzési tevékenység esetén fizetendő eltérő adómértéket megszüntette. 

A rendelet megalkotásának elmaradása esetén várható következmények: 

A rendelet módosítás elmaradása esetén mulasztásos törvénysértés következik be. 

A rendelet alkalmazásához szükséges feltételek: 

 

Személyi: 

rendelkezésre áll 

Szervezeti: 

rendelkezésre áll 

Tárgyi: 

rendelkezésre áll 

Pénzügyi: 

rendelkezésre áll 

 


