Rád Községi Önkomány7jl K.pliscló{emilerének

13,20l2,(xl, 15) 9ánú rendelete

Á bogánsrenélyek koímünáli§ ldójáíól
Kérliseló-tesiület€ a hclyi adókról szóló 1990, évi c. tórvmy 1,
44lA, § ( l) b.kezdég d)
bek€
z
désében
kÁpólt
felhablDúá§ alap.ján, ú
§
^lkohány
ponüában. valmint a helyi önkoímányzatokól 9óló 1990. évi Lxv, ióBén, 1Ó.§
bek9zdéeba me{haiárcbti feládatköében eljáúa a következőket rmdeli el:
R]íd Közsé]ri Ónkormányat
(

1) és (3)

0)

1,§

(]) Ráj

Kö^égi Öít(omiinyat Képlhejórqsfllete

területén beve*tj a

ú

naeán s2cné ly.k koímünális adóifi.

önkományat közicdzgalá.i

2, §,

Ádókirt€lg.ttsóg

(l)

A konmlnális adó iár3ya ttid kö^é3 belterü]clén:
a) a

nagánszcmély tulajdonában áuó lalós, lakóinBallan,

b) á beépiten€n latót€lek,
o)

la!ór€lek

kialakilásán alkalmas önálló

helyáj' gjnú

neí magánszémély tulajdoirbm ílló lakásbérlet,
3,§.
Ádó

(I)

Á kofunuMlis
köziBaz€Álási
a) lakás,

adó aIanya: az a
terüle|én:

d.ny!

magán*néU, aki a.aptári

év ehó napján

&id kózsé8

lakóingatlmlulájdoúar leldelkezik,

b) aki belleíüleli beépítetlen la|óLélel! lakótetek kialakirásáÉ
száfu Ú terület tulajónosa,

a]kalhó ónálló helyEjzi

c) továbbá ázok a úaeá6zenélye]r. akik ncm nagánszenély tulájdonábm álló
büleli jo8ával Endel}eaek,
4.

§.

Az adókotela€tt§ée
(l

)

AZ adókölelez€ftsée

a

k letke&c

rcndelet halályba Lépésélela ].§, feníállá§a eselén kel€*ezik,

l*á.,

_

(2)

Komm unális adófizetési kölel ezettség:
(a) a latás. latóingallan eseiében a használalbavéleli. ilLetóleg femnaTadási engedél,

kiadásál kóvetó ér elsó nap.ján leletkezik

b) az engedély nélkúlétűlt, lagy engedély nélkűl n.saálatba !€tt épitnényeseién a
ényleges hasznáIatbavé lell kóveló él elsd napján l,eletkezik,
(c) a bcépítet|en lakóleleknél, lalóielek kialakiiására alkalms önilló hel}Tajzi szjmú
terúleinél,a 6ldrészlel lrelledletlé Dinósitését, illel\e épitésitil.Iom fcloldását kóveió
é! ehó napjón keletkczik,
(d) lalásbéneti jog esetén a lakjsbéned jo8viszony létrcjőtél köv€ió

év elsó

Mpji!

5. §,

Az

, dó

kötelez ettsóg n ogszútró§c

(l)

Lakás, lakóingatlm esetén az adókötele- sg negszűnik ü épihénymcgszúnés.
événcka2 urolsó napján. Az év ehó felébeítóíénó neEszúnés €setén a násodik félélre
lona&ozó Mókötelezettség negszúüik, Az épílftényiashilatának szünetelése ü
ádóblelezettséget nem éri jíi,

(2)

Béépiietlen Iakótelek. lakólclck kialakílására alkalnjas ö.álló helyEjzi szá!ú lerület
.selén. az épnésiiilalon elrendelésél követó é! clsó napjáiól 9únik meg

(])

Lakásbé eli joe 6etén a joBvis4ny negszünése é!ének utokó napján szúnik fueg e
.dókőlelezctiség, iI! a lakásbérleti joeliszony ú é! chó félévbenszűnik mee. á
11.odi\ ele\É.oral o,ó ado\ole e/ef,ri,,e!\, L, ik

a

ú, §.

Az !dó nértók.

(r)
(2)

Lakástulajdon, hkóingatla. tulajdon
adótáryyaúént: 8,000 Ft/él

és lakisbátel

csetén ,

adó

mérteke

Bcépilellen belterúleli (lalió_) tclek, illelle lakóielek kialaknására alkalúas önálló
sánil lcrúlet estén, !z !dó úérlékeadótárgyankéú: 8,000 FVév,

hel}mjzi

7, §.

Adónentesség, ldókedyczbéntek

(1)

Egy adóiárgy lonalkozásábm éYi j 000 Ft ósszegú adókcdlezmény illed bcg az egy
há7t!násba.. nGúe latásban együtr éló 70, éI.lévüket bctóhótt h&as és éIeíá6ákai.
egy€nesági okonók a70. élelé!beioltésélköleló éyjlnunrhó !-tól

(2)

Egy adótárgy vonai(ozásábaú é!i 4 000 Fl ósszegű adókcdveznény illeli

íeg az ónálló

]
háztarlást lezeló és fennhnó., egyedüIálló és éló, a lakónrgadanbái egyediil

élelévéibeióltöll itugdij3s, jándékos. nás rcndszcrcs

hlli

l.kó.6r.

ellátásbú részcsüló
szemé\,l, a 65, életév belóliésér kóvetó év ]anuár ] ról,
A tedveznén! t'eliétele. hoey l rendsrercs havj nFgdíj !!gy pénzellálás mellen. nís
(nunkavigony. szöverkezeti lagsági vúzonyon. !áua]ko4són stb, drápuló) rendszeres
keresó levékenYgject nem fol],rat az adóalany és más s7.nély n€m lakik a

ú

(3) Eg,

adólárgy vonaikozásábm évi 4 000 Fl összegú adókedvezmény illeti nee .zi
ldózó nasánsz€úélrt. ali 9ját názdtásábaD három , vagy afuál lóbb kiskoni_. ugy
nappali tlgozatos képzésben Észesúló18 év alatti g_\€meket nelel, tó!ábbá azt a
s7-emél!t, akj l 8 é! ,latti a],órúekét (Br,eibekeit) kiilón hááartisbm egyedül neveli,

(,l)
(5)

ensedét} nélkiil épült-, vaBy

^z

lEsa

atba vdtt éFűletre adónenlessée nem adható,

Adóncntc$égbcn észcsül az l naeánszenrély, aki az ö.nomrányzaltól ! sfuciális
igazgaiáíól és szóciális ellálásokól szóló l99], évi l1l lőryény 1, § (1) i) pontja
alapján öí}omúyai álial kiiizeien rendszcrcs Fénzelláiásban Eszesül

(6)

Adófuen€s

(7)

Adónreffesség adhaló kérelemre. a rcgiszlráll nruúarélküIj nrlcnnszúély észéE,
feltéle. nogy a kére].rezó dindenben eg}tínnúködik a jogsabálybú foclallatnak
mecfeLcLóen, Az adónrenle$ég a tgisziralásl kóletó év elsó napján keletkezi|- és csak
ana az eg} lakása vonalkozik. aúelyben ü adóa]any életlitelszelúq] lakik, Az Í3y
negáUapitoit adómentesség a joeosul§ág mcgsziinése, illetve a Égiszftilt munkmélktili
jogvhzony merszünése évének decenbcr 3l napjával szúnik meg,

az ön}onnányat

úlajdonában lévó lákiis, báteli

j

oe!.

alkalmúásábm . lárgyi adóévre vou kona§a éIetvitekzerúlakóhelynek
ninósül az a joBviszony. ha a táreyév.ianuál 1,,én á lakcjfnyihániariásb az

(8) E

€ndelei

adókölelezeftséggel

éinrtelt lakás

(9) Kóíclcnlc ]dómentességet

ú éleNnehzerüen

kar]hat

csélyeayenlőségiil biáositásáó]
únolaúsbanrészcsiil.

olt lakó személy llkóhélyeké van

iza suefoély aki a logtalékos személyekjogairól is

szóló l998,

évixxvl, iöíén} alapján

logyatékossági

8,§

Adóhévrll:ís. ndókiYetés

(l)

JeleD reldelc't sz€ri.ti ádókólelezeitsdg keletkezéséról (!áhoásáról) amak beálllál
kóvctó 15 napon belúl kell a2 adóalanynak adóbevallní ténni. Nem kcll újabb
adóbevallást lemi Dindlddig aíéddiga hclyi adót (adókötelezettségel) irinió váltoás
nem kővetkezelt be.

{2) Az

adó nértékének!áhozásáról.
adóhllóság éíeslli@ adózót

Llelyi

adó

üeyckben

ú e]sófokú Bdó

ú adókivciósról

vatminl az adóbrtoáyól a helyi

9.§
hatóság az Önkományzat

j

egy Zój e.

10.§

zíró r.ídélkdé!
r.nd.l.i kihirdáéséról a j.gzó a helybm szokáss módon gon<loskodilí e
jüu lról kell 8ll€lnrMl
adómalék€k€t20l3,

(I)

Á

(2)

A

andelet haályba]épésév€l a l4/2008.0ol 04,) slmú Éíde]ettelnódosllótt és a
íacónyszenéIyek komnunális adójárót szóló 82006,órl, 0l,) szÁm' helyi
öí}ományzAti mdelet naéyá1 veszíli,

(3) A

nem subályorctt kérdésekbena h€lyi adókrcl sóló 1990, évi c,lödény
ádóz4s rendjéól szóló 2003, évj
t§ítny údelk€zési @ iónyadóL

r€ndelelhm

és u

xcil

(4) Á rld€l9t naflyba

lépésétküvetó 60 napon b€tú! a
ádóáleyok aóbdallás ben}lijlásfu a kötelezéttek,

..e
ulClt (
A Mdelet

a

Mj

Erdeld haúlya álÁ tarlóó

hl""Ák4-

napon kihiidetve, halályos.

|ML^ILÁ-{

