Decs Nagyközség Képviselő-testületének
15/2004. (IX.1.) számú
rendelete

„A helyi adókról”
(EGYSÉGES SZERKEZETBE FOGLALT SZÖVEG)

A rendeletet a Képviselő-testület
elfogadta a 2004. augusztus 31-i ülésén.

Decs nagyközség képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés h) pontjában
meghatározott feladatkörében eljárva a helyi adókról szóló - módosított – 1990. évi C.
tv. (a továbbiakban: Htv.) 1. § -ában kapott felhatalmazás alapján, a helyi bevételek
további növelése és az ezek felhasználásával megvalósuló beruházások anyagi
fedezetének részbeni biztosítása érdekében a következő rendeletet alkotja:1
VÁLLALKOZÓK KOMMUNÁLIS ADÓJA2

HELYI IPARŰZÉSI ADÓ
Az adó mértéke
1. §3
(1) Az állandó jelleggel végzett iparűzési tevékenység esetén az adó évi mértéke a
Htv. szerinti adóalap 1,5 százaléka. 4
(2) Az ideiglenes jellegű iparűzési tevékenység esetén az adóátalány naptári naponként
a. 5
b. ha az adóalany építőipari tevékenységet folytat, illetőleg természeti erőforrást
tár fel vagy kutat, feltéve, hogy a folyamatosan vagy megszakításokkal
végzett tevékenység időtartama adóéven belül nem éri el a 181 napot –
5.000,- Ft/ nap
c. bármely – az a.) és b.) pontba nem sorolható tevékenység, ha annak
folytatásából közvetlen bevételre tesz szert, feltéve ha egyetlen önkormányzat
illetékességi területén sem rendelkezik telephellyel, az adóátalány 5.000,6
Ft/nap

1

A bevezető részt módosította a 7/2013. (V.10.) önk. rendelet 5. §-a. Hatályos: 2013. május 15-étől.
A vállalkozók kommunális adóját hatályon kívül helyezte a 16/2010.(XII.16.) rendelet 1. §-a. Hatályos: 2011.
január 1-jétől.
3
A 2.§ számozását 1.§-ra változtatta a 16/2010. (XII.16.) rendelet 2.§ (1) bekezdése. Hatályos: 2011. január 1jétől
4
a 1. §-ának (1) bekezdése a 18/2007.(XII.28.) rendelet 1. §-ával megállapított szöveg. Hatályos 2008.
január 01-jétől
5
Az a.) pontot hatályon kívül helyezte a 9/2011. (IV.7.) rendelet. Hatályos: 2011. április 10-től
6
az 1. § (2) bekezdése a 16/2010. (XII.16.) rendelet 2. § (2) bekezdése által megállapított szöveg.
Hatályos 2011. január 1-jétől
2

2

AZ ADÓ MEGFIZETÉSE
2. §
A helyi adóhatóság jogosult arra, hogy a pénzkezelési szabályok betartásával 5000,(Ötezer) forintot meg nem haladó helyi adóra, illetve adók módjára behajtandó
köztartozásra (adótartozásra) készpénzbefizetést elfogadjon.
ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK
3. §
Az e rendeletben nem szabályozott minden egyéb kérdésekben a Htv. – ben és „Az
adózás rendjéről” szóló – módosított – 2003. évi XCII. tv-ben foglaltak az irányadóak.
4. §
(1) A rendelet 2004. szeptember 1-jén lép hatályba.
(2) A rendelet kihirdetéséről – a Községháza hirdetőtábláján történő kifüggesztés
útján – a jegyző gondoskodik.
(3) A rendelet kihirdetésének napja: 2004. szeptember 1.
(4) A rendelet kihirdetésével egyidejűleg „A helyi adó bevezetéséről” szóló
24/1998. (XII. 31.) KT. számú, valamint „A gépjárműadó megállapításáról” szóló
22/2000. (XII.31.) KT számú, valamint az ezt módosító 13/2000. (XII.31.) KT számú
és 11/2003. (XII.05.) KT számú rendeletek hatályukat veszítik.

D e c s, 2004. augusztus 31.

B i c z ó Ernő sk.
polgármester

A n t a l Zsolt
jegyző

Egységes szerkezetbe foglalva:
Decs, 2013. május 10.
Kondriczné dr. Varga Erzsébet
jegyző
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sk.

Decs Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének
25/2008. (XII.19.) r e n d e l e t e
A helyi adókról szóló 15/2004. (IX.1.) rendelet módosításáról
Decs Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi
LXV. tv. 10. § -ának d.) pontjában kapott jogkörében eljárva – figyelemmel a helyi adókról szóló 1990. évi C. tv. (a továbbiakban: Htv.) 1. § -ában kapott felhatalmazás alapján, a helyi bevételek
további növelése és az ezek felhasználásával megvalósuló beruházások anyagi fedezetének részbeni
biztosítása érdekében a helyi adókról szóló 15/2004. (IX.1.) rendeletének (a továbbiakban: Rendelet)
módosításáról a következő rendeletet alkotja:
1. §
A Rendelet 1. § (1) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép:
„1.§ (1) Az adó mértéke a Htv. 28. §-a lapján számított létszámra vetítve évente
1.800,- Ft/fő

2. §
(1) A Rendelet 2009. január 1-jén lép hatályba.

Decs, 2008. december 16.

Biczó Ernő
polgármester

Dr. Palkó László
jegyző

A rendelet kihirdetve:
2008. december 19-én
Dr. Palkó László
jegyző
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Decs Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete
16/2010 (XII.16.) rendelete
A helyi adókról szóló 15/2004. (IX.1.) rendelet (a továbbiakban: Rendelet)
módosításáról

1. §
A Rendelet 1.§-a (a vállalkozók kommunális adója) hatályát veszti.
2. §
(1) A Rendelet 2. §-a számozása 1. §-ra változik.
(2) (3) A Rendelet 2.§ (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„Az ideiglenes jellegű iparűzési tevékenység esetén az adóátalány naptári naponként
a.) piac és vásározóknak 2000,- Ft/nap
b.) ha az adóalany építőipari tevékenységet folytat, illetőleg természeti erőforrást
tár fel vagy kutat, feltéve, hogy a folyamatosan vagy megszakításokkal végzett
tevékenység időtartama adóéven belül nem éri el a 181 napot – 5.000,- Ft/
nap
c.) bármely – az a.) és b.) pontba nem sorolható tevékenység, ha annak
folytatásából közvetlen bevételre tesz szert, feltéve ha egyetlen önkormányzat
illetékességi területén sem rendelkezik telephellyel, az adóátalány 5.000,Ft/nap
3. §
A jelen rendelet 2011. január 1-jén lép hatályba.

Decs, 2010. december 14.
B i c z ó Ernő
Polgármester

Dr. Palkó László
jegyző

A rendelet kihirdetésének napja
2010. december 16.
Dr. Palkó László
jegyző
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Decs Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete
9/2011. (IV.7.) önkormányzati rendelete
a helyi adókról szóló 15/2004. (IX.1.) rendelet (a továbbiakban: Rendelet)
módosításáról
Decs Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló
1990. évi LXV. tv. 10.§ d.) pontjában kapott jogkörében eljárva, a helyi adókról szóló 1990.
évi C. tv. 1.§-ában kapott felhatalmazás alapján a helyi adókról szóló 15/2004.(IX.1.) számú
rendeletét az alábbiak szerint módosítja:
1.§ A Rendelet 1.§ (2) bekezdésének a) pontja hatályát veszíti.
2.§ A jelen rendelet 2011. április 10-én lép hatályba, kihirdetéséről a jegyző gondoskodik.
Decs, 2011. március 31.
B i c z ó Ernő
Polgármester

Dr. Bonnyai Réka
helyettes jegyző

Záradék:
A rendelet kihirdetésének napja
2011. április 7.
Dr. Bonnyai Réka
helyettes jegyző

6

