Mátételke Köaégi Ónkormányzat

l 2/2004. (WII.

2 5)

ökr.

Képviselő-testülete

sz rendelete

A kommunális adóról
Mátételke községi Önkormányzat Képviselő-testíilete ,, a helyi adókról ,, szőlő 1990. évi
C.törvény (továbbiakban HTV.) 1.§./1/ bekezdésében,valamint 6.§.-ában kapott
felhatalmazás alapján a ,,kommunális adóról az alábbi rendeletet alkotja.
1.§.

Az aúíalanyai
Magánszemélyek kommunális adójának alanyai a Htv.12,§.-a és 24.§,-ában kitett
adóalanyok.
l2lYáIlalkozók kommunális adójának alanyai aHtv.27,§.-aszeinti adóalanyok.

/1/

2§.
Adó kiitelezdtség Metkezese és megszlínése

lll

Amagánszemélyek kommunális adójának keletkezésére és megszűnésérea Htv.14.§,20.§,
és 25.§.-ának rendelkezésej az iranyadók.

l2l Yállalkozók kommunális adőjaterheli azt az adóalanyt akinek székhelye vagy telephelye
(részlege)ta|álhatőazönkormányzatiilletékességterületén.
Az adó alapja és mértéke
3.§.

/1/Magánszemélyekné|azadő alapja:aHtv. 11.§.-a szerinti önállóhelyrajzi
nyilvántartott adotárgy, valamint a Htv. 17.§.-a szerinti adőárgy.

l2l Azadó mértékeadóüírgyanként

sámon

1.500.- Ft.

l3l Yál|alkozók kommunális adójának -alapja: a Htv.28.§.-a -a szerinti szabályok szerint
kerül megállapítasra.
l4l Az adó mértéke: foglalkoztatottként: 1.000.-Ft

Az adóelűeg megúllapííúsaés az adó megllizetése
4.§.

lll Az adóelőleg megállapíüísának

és azadő megfizetésére vonatkoző szabályokat a Htv.
41.§. és 42.§.-ai szerint kell alkalmazni.

l2l Az adóhatóság az 5,000,-Ft-ot meghaladó összegú adőra (adótartozasra)készpétufizntést
elfogadhat.

Adómentesség
5.§.
/1/

Mentes az adő alől aHtv. 3.§.l2l bek. szerinti adóalany.

l2l Az adó megfizetése alól 1 éves mentességetkap az avállalkozó, aki hiárryző lakossági
szol gáltaás területén vállalkozás t kezd.

l3l A vállalkoző a l2l bekezdésben foglalt adómentességet csak egy jogcímen és egy
alkalommal veheti igénybe,
záró rendclkezések
.
/1/

E rendelet

nÍ§iyUu.

a kihirdetése napján rep

l2l Az e rendelet 5.§. l21-13lbekezdésbenszabáIyozott mentességek}}}7. december3l.-én
haüílyukat vesztik.
l3l Az e rendeletben nem szabályozolt kérdésekbena Htv, és adózás rendjéről szőlő 2003. évi
Xc[.törvény rendelke zéseítkell alkalmaznr.
l4l Az e rendelet kihirdetesével haályukat vesáik a kommuaális adóról srÁ|ó lll992 (II.15)
ökr. számúrendelet ésaztmódosító 611999 (XII.8) ökr. sámrl,ésa412001.(n.1) ökí.
számú rende]etek.
/5/

A rendelet kihirdetéséről a jegyző

Záradék.

gEs
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',i'i

A fenti hirdetmény az ÖnkormányzatHivatal hirdetőtábláján2}}4. augusáus 25-tőI2004.
szeptember 9-i kihirdetésre került
Mátételke, 20M, szeptember 10

