Ecsegfalva Község Önkormányzat
Képviselő-testületének
13/201 4.(XI.26.) önkormányzati rendelete
a helyi adókról
(módosításokkal egységes szerkezetben)

Ecsegfalva Község Önkormányzat Képviselő-testülete a helyi adókról szóló 1990. évi C.
törvény 1. ~ (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján az Alaptörvény 32. cikk (1)
bekezdésének a) pontjában, valamint a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV.
törvény 8. ~ (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
I. fejezet
Az adó megállapítás joga

Ecsegfalva Község Önkormányzat Képviselő-testülete az Önkormányzat illetékességi
területén a következő adókat vezeti be:
a) magánszemélyek kommunális adója,
b) iparűzési adó
c) reklámadó (‘építményadó)’

II. fejezet
Magánszemélyek kommunális adója
Az adó mértéke
2. ~
Az adó mértéke adótárgyanként, illetve lakásbérleti jogonként 4.000,-Ft/év.
Iparűzési adó
Az adó mértéke
3. ~
(1) Állandó jelleggel végzett iparűzési tevékenység esetén az adó mértéke az adóalap 2
százaléka.
(2) Ideiglenes jellegű iparűzési tevékenység esetén az adó mértéke, ha az ott székhellyel,
telephellyel nem rendelkező vállalkozó:
a) építőipari tevékenységet folytat, illetőleg természeti erőforrást tár fel vagy kutat,
feltéve, hogy a folyamatosan vagy meghosszabbításokkal végzett tevékenység
időtartama adóéven belül a 30 napot meghaladja, de nem éri el a 181 napot, naptári
naponként 1 .000,-Ft,
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b) bármely az a) pontba nem sorolható tevékenysége esetén, ha am~ak
folytatásából közvetlenül bevételre tesz szert, feltéve, hogy egyetlen önkormányzat
illetékességi területén sem rendelkezik székhellyel, telephellyel, naptári naponként
1.000,-Ft.
—

—

3/A ~2
Reklámadó
Az adó évi mértéke a településkép védelméről szóló törvény szerinti reklámhordozó esetében O
Ft/m 2

III. fejezet
Záró rendelkezések
4. ~
(1) E rendelet 2015. január 1-én lép hatályba.
(2) A rendelet hatályba lépésével hatályát veszti Ecsegfalva Község Önkormányzat
Képviselő-testületének 10/2003. (XII. 18.) önkormányzati rendelete és azt módosító
12/2004. (XII.23.) önkormányzati rendelet a magánszemélyek kommunális adójáról, a
10/2009. (XI.30.) önkormányzati rendelet a helyi iparűzési adó mértékéről, a 7/1991.
(XI.25.) önkormányzati rendelet a vállalkozók kommunális adój áról.

Ecsegfalva, 2014. november 25.

Kovács Mária
polgármester

Balogh Csilla
jegyző

Záradék:
A rendeletet 2014. november 26-án kihirdettem.
Ecsegfalva, 2014.november hó 26. nap

Balogh Csilla
jegyző

2

Beiktatta a 22/2017.(Xll.1.) önkormányzati rendelet. Hatályos 2018. január 1-tűt.

