Emőd Város Önkormányzat Képviselő-testületének
önkormányzati rendeletével módosított
19l20l0. (XII.17.) önkormányzati rendelet
a helyi iparűzési adóról

6120|7 " (II.16.)

Egységes szerkezetben

Emőd Város ÖnkormányzatKépviselő-testülete az l99O. évi C. törvény 1. § (1) bekezdésében
kapott felhatalmazás alapján, a következóket rendeli el.
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elleggel végzett iparűzési tevékenységesetén, az adő évi mértéke az ad,őalap 2

Yo-
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(2) Ideiglenes jelleggel végzett iparűzésítevékenység esetén az adő mértékenaptári
naponként 5.000.-Ft"

Mentesség

2.§
I\{entesüi az iparűzési adó alól az a váIlalkozó, akinek az adőévben az adő alapja a 2.000"000.-

Ft-ot nem haladja meg.

2/A. §. 2ltatályon kívül helyezve

zárő rendelkezés

3"§
Ez a rendelet"Zffi

1.

január l-jén lép hatályba"

4.§
2ala, december 3l-én hatályát veszti Emőd Város Önkormányzat Képviselő-testületének
I2l1997 , (XiI.18.) rendeiete a helyi iparűzési adóról.

Tóthné Bodnár lrén sk"
címzetes főjegyzö

Lehóczki István
polgármester

Ez a rendelet kihirdetve
2010. december 17-én
Tóthné Bodnár lrén sk.
Címzetes főjegyző

sk"

I

Ez

a rendelet

20l6,január

1.

napján lép hatályba.

Emőd, 2015, december 17.

Hailik Tünde sk.
jegyző

Pocsai Enikő sk.
polgármester

Záradék: Az európai uniós versenyjogi értelemben vett állami támogatásokkal kapcsolatos
eljárásról és a regionális támogatási térképről szóló 37l20lr, GII.22.) Korm, rendelet 10. §. (2)
bekezdése és 1 i " §-a értelmébena Miniszterelnökség Támogatásokat Vizsgáló Iroda
megvizsgálta az Emőd Város Önkormányzata a helyi iparuzési adóról szőlő I9l2O1. (XII.17.)
önkormányzati rendeletét módositó l4l20r5" (XII"l8.) önkormányzati rendeletét. A tárgyban
kiadott véleményétTYI-4465l20I5lDMl7l07számű állásfoglalás tatla|mazza és az alábbiakat
áIlapította meg: ,,A tervezet alapján nyújtható támogatás csekély összegű (de minimis)
támogatásnak minősül és összeegyeztethető azEurópai Unió működéséről szőIő szerződés 107.
és l08. cikkének a csekély összegű támogatásokra való alkalmazásétől szőIő,2013, december
l8-ai 140712013|EIJ bizottsági rendelettel (a továbbiakban l407l20l3lEU bizottsági rendelet)."
Egységes szerkezetbe foglalva:
2017 " február 06"
Tóthné tsodnár Irén sk.
címzetes főjegyző

2

lt4ódosította a Képviselő-testület 6DaI7 . (II.16.) önkormányzati rendelete. A rendelet
kihirdetésétkövető napon lép hatályba és a hatálybalépésétkövető napon hatáIyát veszti"

Egységes szerkezetbe foglalva:
2017. február 17.

