
Sza ká ly Község Ö n kormá nyzaá Ké pvise I ó,testü leténe k
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a helyi adókról

Szakály Község Önkormányzatának Képviselő-testülete Magyarország
laptörvényének 32. cikk(1) bekezdése a/ és h/ pontjában valamint a helyi adókrÓl
szóló 1990. évi C, törvény 1 § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján,
Magyarország helyi önkormányzatairől szóló 2011, évi CDüXIX. törvény 13. § (1)

bekézdés 13. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, a következőket
rendeli el

ÁlrnlÁnos RENDELKEZÉsEK

1.§

Az önkormányzat e rendeletével

a.) kommunális jellegű adót
- magánszemélyekkommunálisadóját

b,) helyi iparűzési adót vezet be

határozatlan időre.

2.§

A rendelet hatálya Szakály közigazgatásiterületére terjed ki.

3.§

Magánszemélyek kommunális adója

(1) Kommunális adókötelezettség terheli a valamint a helyiadókról szóló 1990, évi
C. törvény (továbbiakban Htv). 12. §-ában, valamint a 18. §-ában meghatározott
magánszemélyt, továbbá azt a magánszemélyt is, aki az önkormányzat
illetékességi területén nem magánszemély tulajdonában álló lakás bérleti jogával
rendelkezik.

(2\ Az adó mértéke:
a./ lakóépület, lakás, illetve lakásbérleti jogonként:
b./ nem lakás céljára szolgáló építményenként;
c./ Belterületi beépítetlen építési te!kenként:

3.500.-Ft,
2.000.-Ft
2,000,-Ft
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3. §.

Helyi iparűzési adó

(1) Adóköteles az önkormányzat illetékességi területén állandó vagy ideiglenes
jelleggel végzett vállalkozási tevékenység (a továbbiakban: iparűzési
tevékenység). (Htv. 35. § (1) bek.)

(2) Az adó mértéke
a,) az állandó jelleggel végzett iparűzési tevékenység esetén az adőalap

1 o/o-ai

b.) az ideiglenes jelleggel végzett iparűzési tevékenység esetén naptári
naponként 1.000 Ft."

4.§

zárő rendelkezések

(1 ) Jelen rendeletben nem szabályozott kérdésekben (adókötelezettség keletkezése,
megszűnése, az adó alanya, mentességek, kedvezmények, adóelőleg fizetés,
önadózás, stb.) a Htv., valamint azadózás rendjéről szó!ó 2003. évi XCll. törvény
rendelkezései az irányadóak.

5.§

Ez a rendelet kihirdetését követő 3. napon lép hatályba.
Egyidejűleg hatályát veszti Szakály Község Önkormányzata Képviselő-
testületének a helyi adókróI szóló 8/2013(V!.28) önkormányzati rendelettel
módosított 1612011 .(Xll. 1 5.) számú g$ormányzati rendelete.
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A rendelet 201 5. szeptember

Szakály, 2015. . szeptember

kihirdetésre kerü!t.
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