Decs Nagyközség Képviselő-testületének
15/2004. (IX.1.) r e n d e l e t e
A helyi adókról
(EGYSÉGES SZERKEZETBE FOGLALT SZÖVEG)
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)5 Ideiglenes jelleggel végzett iparűzési tevékenység esetén az adó mértéke a Htv. 37.§ (2)
bekezdése szerinti tevékenység-végzés után naptári naponként 5000 forint.
Adókedvezmények
1/A. §

6

(1) A képviselő-testület azon, decsi székhellyel rendelkező, vállalkozó háziorvos, vagy
fogorvos részére, akinek a vállalkozási szintű adóalapja éves szinten az adóévben a 20 millió
forintot nem haladja meg az állandó jellegű tevékenység végzése utáni számított végleges
iparűzési adójából 50 %-os önkormányzati adókedvezményt biztosít, feltéve, ha megfelel a
Hatv. 52. § 23. pontjában foglalt feltételeknek.

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 1-jétől
4
a 1. §-ának (1) bekezdése a 18/2007.(XII.28.) rendelet 1. §-ával megállapított szöveg.
Hatályos 2008. január 01-jétől
5
módosította Decs Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének a helyi adókról szóló 15/2004. (IX.1.)
rendelet módosításáról szóló 14/2015. (XII.23.) önkormányzati rendeletének 1. §-a. Hatályos 2016. január 1-től.
6
az 1/A. §.-t és az előtte lévő címet beiktatta a 23/2016.(XII,.7.) önk.-i rendelet 1. §-a.
Hatályos 2017. január 1-jétől.
1
2

(2) Az (1) bekezdés szerinti kedvezmény csekély összegű (de minimis) támogatásnak
minősül, amely az Európai Unió működéséről szóló szerződés 107. és 108. cikkének a csekély
összegű támogatásokra való alkalmazásáról szóló 1407/2013/EU bizottsági rendelet
szabályaival összhangban nyújtható.
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 2003. évi XCII. törvényben foglaltak az irányadóak. 7
4. §
(1) A rendelet 2004. szeptember 1-jén lép hatályba.
(2) 8
(3) A rendelet kihirdetésének napja: 2004. szeptember 1.
(4)

9

D e c s, 2004. augusztus 31.
B i c z ó Ernő sk.
polgármester

7

8

9

A n t a l Zsolt
jegyző

sk.

a 3. § a 2/2017.(III.7.) önk.-i rendelet 20. § (4) bekezdés a) pontjával megállapított szöveg.
Hatályos 2017. március 6-tól.
a 4. § (2) bekezdését hatályon kívül helyezte a 2/2017.(III.7.) önk.-i rendelet 20. § (4) bekezdés b) ponta.
Hatályos 2017. március 6-tól.
a 4. § (4) bekezdését hatályon kívül helyezte a 2/2017.(III.7.) önk.-i rendelet 20. § (4) bekezdés b) ponta.
Hatályos 2017. március 6-tól.
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