Dunaszerdahely Város a községi önkormányzatokról szóló 1990. évi 369. törvény 6.§ (1)
bekezdése szerint összhangban a települési és kisebb építési hulladékkezelési közszolgáltatási
díjról és helyi adóról szóló 2004. évi 582. törvény és későbbi módosításaival a következő
rendeletet alkotja:

Dunaszerdahely Város 2016/ 16. sz. (2016. december 6.) rendelete, amellyel módosul és
kiegészül Dunaszerdahely Város 2012/21. sz. (2012. december 4.) az ingatlanadóról,
ebadóról, automatákból történő értékesítés után fizetendő adóról és a nem nyerő
játékautomata üzemeltetése után fizetendő adóról szóló általános érvényű rendelete
I.
Dunaszerdahely Város 2012/21. sz. (2012. december 4.) az ingatlanadóról, ebadóról,
automatákból történő értékesítés után fizetendő adóról és a nem nyerő játékautomata
üzemeltetése után fizetendő adóról szóló általános érvényű rendelete és későbbi módosítása 2014/11. sz. általános érvényű rendelet - a következőképpen módosul és egészül ki:
1. A 23.§ a címmel együtt a következőképpen módosul:
„23.§
Adókulcs
1. Az egy eb tartására vonatkozó adókulcs 50 euró.
2. Az (1) bekezdésben meghatározott adókulcs minden további ebre külön vonatkozik
ugyanazon adóalany esetében.
3. Az (1) és (2) bekezdésben meghatározott adókulcs mértéke minden eb esetében és
minden naptári évre vonatkozóan az eb tartási vagy nevelési helye alapján
a következőképpen csökken:
a) lakóházak estében 30 euróval, minden olyan eb esetében, amely marmagassága
nem haladja meg a 40 cm-t, amely érték az adott fajtára vagy fajták
keresztezéséből származó egyedekre vonatkozó átlagos marmagasság felső
határát képezi,
b) más tartási hely, ide értve a családi ház, víkendházak, nyaralók, hétvégi
kertészházak, jogi személyek és természetes személy- vállalkozók telephelye
40 euróval.
4. A (3) bekezdés a) pontjában meghatározott terjedelmű csökkentésre az adóalany csak
akkor jogosult, ha az eb jelen rendelet hatályba lépése előtt is az adó tárgyát képezte és
az adóalany igazolja legkésőbb 2017. január 31-ig azon eb fajtáját az adókezelőnek.
5. Az eb fajtáját igazóló okmányok: az eb állatorvosi, oltási vagy származási könyve.“
II.
Hatály
Jelen általános érvényű rendelet 2017. január 1-jén lép hatályba.
Kelt, Dunaszerdahely, 2016..............................
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