Saj 6kaza

Kiizs6gi Onkormfn yzat Klpvis eld-testiilet6nek 12 12003. (XI.2
Onkorminyzati rendelete a magdnszem6lyek kommunilis ad6j6r6l
(a m6dositdsokkal erys6ges szerkezetben)

A

k6pvisel6-testiilet

l.)

-

a helyi cinkorm6nyzatokr6l sz6l6 1990. 6vi LXV. t6rv6ny 16.$ (l)
- a helyi ad6kr6l sz6l6 tobbszcir6sen m6dositott
tdrv6ny 1.$-6nak (l) bekezd6s6ben kapott felhatalmaz1s alapjan a

bekezdds6ben biztositott jogk<ir6ben elj6rva

1990.

6vi C.

magiinszem6lyek kommun6lis ad6j6r6l

-

a k6vetkez6 rendeietet

alkotja:

1.$

Az ad6kiitelezetts6g
(1) Ad6k6telezetts6g terheli az dnkormiinyzati illet6kess6gi terulet6n mag6nszem6ly
tulajdon6ban l6v6 6pitm6nyt (lak6s, nem lak6s clljara szolg6l6 6piilet), a nem
magiinszemdly tulajdondban 6116lak6s b6rleti jog6val rendelkez6, tov6bb6 a 6e6pitetlen
belteruleti ftildr6 szlet (telek) tulaj dono s6t.
2.S

Az ad6 alanya

(l)

Az ad6 alanya(i) az(ok) amagdnszem6ly(ek), aki(k) naptini6v els6 napjfun
a) az lpitmdny, telek tulajdonosa(i), a tulajdoni hrinyad a6ny6ban;
b) vagyoni 6rt6kti jog gyakorl6sarajogosult(ak), amennyiben az ad6kciteles fipitmenyt,
azingatlan-nyilvrlntartdsbabejegyzett vagyoni 6rt6kri jog terheli;
tt) telket
azt a maganszem6ly is, aki - --ookor-Ziyzat illet6kess6gi tertilet6n nem
magiinszem6ly tulajdon6ban 6116 lak6s b6rleti jog6val rendelkezik. Amennyiben a
lak6sb6rleti jogviszony alartyai b6rl6t6rsak, akkor valamennyi b6rl6trlrs riltal ir6sban
megkotcitt 6s az ad6hat6s6ghoz benyfjtott megrillapod6sban megiel6lt
mag6nszem6ly tekintend6 M ad6 alany6nak ilyen meg6llapod6s hirlny6ban a
b6rl6tarsak egyenl6 arrinyban ad6alanyok.

(2) A valamennyi (r6sz-) tulajdonos 6ltal irdsban megkotritt 6s az ad6hat6s6ghoz benyrijtott
- meg6llapod6sban M (r) bekezd6sben foglaltakt6l el lehet t6rni.
3.S

Az ad6kiitelezetts6g keletkez6se, megsziin6se

(l) Az ad6kdtelezetts6g keletkez6se

a)

'A)

6pftmdnytulajdoneset6n:
ahaszniiatbav6teli, illetve fennmarad6si enged6ly kiad6s6t k6vet6 6v els6 napjin, az
engeddly n6lkiil 6piilt vagy an6lkiil hasznSlatba vett 6pitm6ny eset6n a tenyleges
hasznillatbav6telt k6vet6 6v els6 napjrin;
telektulajdon eset6n:

a

m6dositott 1990.

6vi C. trirv6ny 20.$ (l)-t6l (3) bekezd6s6ig terjed6

rendelkez6seket kell alkalmazni.
vagyoni 6rt6kti jog megszerzlse eset6n:
a jog megszerz6s6tk6vet6 6v els6 napj6n;
a nem magiinszem6ly tulajdon6ban l6v6 lak6s lak6sbdrleti joga eset6n:
a lak6sb6rleti jogviszony l6trej6tt6t krjvet6 6v els6 napj6n.
(2) Az ad6kdtelezetts6g megsziinik

c)

d)

' M6dositotta a 1312004. (VII.9.) dnkormdnyzati rendelet l.g c) pontja.

2

M6dositotta a 1312004. (VII.9.j Onkormrinyzati rendelet 2.5 Ui iront:a

a)
b)
c)

az epitmlny, telek elidegenit6se eset6n atlrgyev utols6 napjan;
belteriileti ftldr6szlet kiilteriilett6 min6sft6se eset6n az 6tminbsit6s illet6leg
be6pit6s eset6n - a be6pit6s 6v6nek utols6 napjrln;

-

a nem

magfunszem6ly tulajdon6ban l6v6 lak6s b6rleti jogviszonya megszrin6se
6v6nek utols6 napjan, illet6leg a lak6sb6rleti jogviszonynak az 6v els6 fel6ben
tdrt6n6 megszrin6se eset6n a fdl6v utols6 napjin,
6pit6si tilalomnak az ev eIs6 fel6ben tdrt6nt kihirdet6se eset6n a fel6v utols6 napj6n.
(3) Az 6pitm6ny haszndlatinak sziinetel6se azad6kdtelezetts6get nem 6rinti.

d)

4.$

Az zd6 m6rt6ke
3

l"

1t7

ad6 m6rt6ke ad6targyank6nt

6.

000 Ft/6v.

s.s
Bevall6s, az ad,6 megfizet6se

(l)

Az ad6fizetdsre k<itelezett az ad6kdtelezetts6g keletkez6s6r6l (v6ltozhsar6l) az aztk6vet6
15 napon beltil kdteles az ad6hat6s6ghoz bevall6st benyfjtani.
(2) Az (1) bekezd6sben el6irt ad6bevall6si kdtelezetts6g teljesit6s6t kdvet6en mindaddig nem
kell rijabb bevall6st benyrijtani, atrtig az ad6kdtelezetts6get 6rint6 v|ItozSs nem kdvetkezik
be.

(3) Az ad6z6 amag|nszem6lyek kommun6lis ad6j5t k6t egyenlo rdszletben, az ad6ev milrcius
15-ig, illetve szeptember 15-ig fizetheti meg p6tl6kmentesen.
ne.s

Ad6m6rs6kl6s, ad6elenged6s

(I) Az ad6hat6s6g az ad6z6 k6relme alapjdn az ot terhel6 ad6-, birs6g- vagy p6tl6ktartoz6st
m6rs6kelheti vagy elengedheti, ha annak megfrzetdse az adozo 6s a vele kdzcis
h{ilartdsban 616 c s al6dtagok me g6lhet6 s 6t v eszlly ezteti.
(2) Az ad6hat6s6g az ad6z6 k6relm6re az 6t terhel6 ad6 megfizet6s&e rlszletftzetest vagy
fizet6si halasztast enged6lyez, amennyiben a frzetlsi neh6zs6g 6tmeneti jellegri s nem a
k6relmez6nek felr6hat6 okb6l allt elo.
(3) A kommun6lis ad6 m6rs6kl6s6re, illet6leg elenged6s6re iranyul6 jogorvoslati k6relmet a
pdnzngyi bizotts6g

birilja eI.
7.S

Az ad6bev6tel felhaszndldsa
(1) A beftzetett ad6t a kcizs6g szemdtszilllit6si dijan

Zir6

t(t) p

6s telepiil6s fejleszt6sre

kell forditani.

8.$
rendelkez6sek

rendeletben nem szabiilyozott k6rd6sekben a helyi ad6kr61 sz6l6 tribbszorcisen
m6dositott 1990. 6vi C. tdrv6ny 6s az ad6zils rendj6r6l sz6l6 2003. 6vi XC[. tdrv6ny
rendelkez6 sei az irrlnvad6k.

'

a

'

M6dositotta a 1412012.
Hat6lvon kiwl helvezte
M6dositotta a 1312004.

(2)Ez a rendelet 2004.6vi janu6r h6 01. napjan t6p hatllyba, kihirdet6s6r6l az SZMSZ
el6ir6sai szerinti helyben szok6sos m6don a jegyzl gondoskodik.

Nagy J6nos
jegyz6 s.k.

A kiadm6ny hitel6iil:

Tnh>L

Bal6zs Tibor
polgrirmester s.k.

nkormin y zzt Klpvis el6 - testiilet6n ek
(X[.01.) Onkorminyzati rendelete a magdnszem6lyek kommun6lis ad6jdr6l
sz6l61312004. (VII. 9.) szimri rendelettel m6dositott
l2l 2003. (XI. 21.) szimf Onkorminyzati rendelet m6dosftisir6l
Saj 6kaza Kiizs6g 6

1412012.

Saj6kaza K6zs6g Onkormrinyzatfunak K6pvisel6-testiilete (tov6bbiakban: k6pvisel6-testiilet) a

helyi onkormanyzatokr6l s2616, tobbszor m6dositott 1990. 6vi LXV. torv6ny 16. $ (1)
bekezd6s6ben, valamint helyi ad6kr61 sz6l6 1990. 6vi C. torv6ny 6.$ - 6ban kapott
felhatilmazils alapj6n a kdvetkez6ket rendeli el:
1.$

-

Saj6kaza Kozs6g Onkormanyzat K6pvise16
testiilet6nek a magfnszem6lyek kommun6lis
(XL
ad6jar6l s2616 I2l 2003.
21.) sz6mri onkormanyzati rendelete (a tov6bbiakban: a
Rendelet) 4. $ (1) bekezd6se hely6be a kdvetkez6 rendelkez6s 16p:
,,(1) Az ad6 m6rt6ke ad6targyank6nt 6000 FV6v"
2.$
Jelen rendeIet?}I3.januar h6 01. napj6n

16p

Stefan Ldszl6
po@drmester

A rendelet kihirdetve: 2012.6v december h6

jegyzd

1. nap

