Z Á H O N Y VÁROS
Önkormányzati Képviselőtestületének
27/2000. /XII.15./

RENDELETE
A HELYI IPARŰZÉSI ADÓRÓL
EGYSÉGES SZERKEZETBEN a 12/2001. /V.25./, a 22/2002. /XII.15./, a
33/2003. /XII.30./, a 42/2004. /XII.27./, 30/2005. /XII.23./, 5/2006. /III.31./,
5/2010. /III.02./, 29/2010. /XII.25./, 21/2011./XII.20./ önkormányzati rendelettel
Az 1990. évi C. tv. 1. §. /1/ bekezdésében kapott felhatalmazás alapján Záhony
Város Önkormányzati Képviselő-testülete a helyi iparűzési adóról a következő
rendeletet alkotja:
1.§.
Az adó bevezetése
Záhony Város Önkormányzat illetékességi területén bevezeti a helyi iparűzési adót.
2.§.*********
Adókötelezettség, az adó alanya
/1/*********
/2/-/3/*******
******* Hatályát veszti az 5/2010./III.02./ Önkormányzati rendelettel, kihirdetése napján lép hatályba
*********Hatályát veszti a 21/2011./XII.20./ Önkormányzati rendelettel 2011.december 20. napján
16,00 órakor lép hatályba

3.§.*******
4.§.*******
5.§.*******
6.§.*******
7. §.
Az adó mértéke
(1)******* Állandó jelleggel végzett iparűzési tevékenység esetén az adó évi
mértéke az adóalap 2 %-a
(2) ********Ideiglenes jelleggel végzett iparűzési tevékenység esetén az adó
mértéke:
A helyi adókról szóló 1990. évi C. törvény 37. §. (2) bekezdésének a.) és b.) pontja
szerinti tevékenység végzés után naptári naponként 4000 forint.
8.§.*******
9.§.*******
10.§.*******
11.§.
Záró rendelkezések
Ez a rendelet 2001. január 1. napján lép hatályba.
A rendelet hatálybalépésével egyidejűleg hatályát veszti a 6/1991. /VI.13./ számú
rendelet, 12/1992. /VIII.31./ számú rendelet, a 22/1992. /XII.18./ számú rendelet,
az 5/1993. /III.31./ számú rendelet, a 19/1996. /XII.27./ számú rendelet, a 18/1997.
/XII.30./ számú rendelet, a 9/1998. /IV.30./ számú rendelet, a 10/1999. /VII.5./
számú rendelet, a 26/1999. /XII.31./ számú rendelet.

******* Módosította az 5/2010./III.02./ Ör., kihirdetése napján lép hatályba
********Módosította a 29/2010./XII.25./ Ör., 2011. január 1. napján lép hatályba

Az e rendeletben nem szabályozott kérdésekben az adózás rendjéről szóló 1990. évi
XCI. tv. /2004. január 1-től az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. tv./ és
módosításai, továbbá a helyi adókról szóló 1990. évi C. tv. és módosításai az
irányadók.
12.§.*******

Z á h o n y, 2000. december 15.

Háda Imre sk.
polgármester

Belinszky Béla sk.
jegyző

******* Módosította az 5/2010./III.02./ Ör., kihirdetése napján lép hatályba

