
Somlószőlős Község Önkormányzata Képviselő-testületének
11/2014. ( XI. 28. ) önkormányzati rendelete

A helyi adókról

Somlószőlős Község Önkormányzata Képviselő-testülete a helyi adókról szóló 1990. évi C. törvény
1.  §  (1)  bekezdésében  kapott  felhatalmazás  alapján,  Magyarország  Alaptörvénye  32.  cikk  (1)
bekezdés h) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. Általános rendelkezések

1. § (1) Somlószőlős község Önkormányzata
a)  magánszemélyek kommunális adóját,
b)  helyi iparűzési adót vezet be.

(2) Az e rendeletben megállapított adót, mely az Önkormányzat bevétele, az alábbi számlákra kell
megfizetni:

a) 73600091-15906816 Magánszemélyek kommunális adója 
b) 73600091-15906823 Iparűzési adó

2. Magánszemély kommunális adója

2. § (1) Az évi adó mértéke adótárgyanként,  illetve lakásbérleti jogonként 12 000 Ft.
(2) Mentes az adó megfizetés alól az adóalany az állandó lakás céljára szolgáló építménnyel egy
helyrajzi számon és telken levő minden más nem lakás céljára szolgáló adótárgya után.
(3) Menetes az adó megfizetése alól az adóalany az állandó lakás céljára szolgáló építménnyel egy
telken, de több helyrajzi számon levő minden más nem lakás céljára szolgáló adótárgya után.
(4) Adókedvezmények: 

a) állandó lakás céljára szolgáló építmény esetében amennyiben az adó alanya Somlószőlős
községben állandó lakcímet létesített évi 9000 Ft kedvezmény illeti meg.
b) nem lakás céljára szolgáló épület, épületrész esetében évi 9000 Ft kedvezmény illeti meg.
c)  a  (2)  bekezdés  előírásainak nem megfelelő belterületi  földrészlet  esetében évi  9000 Ft
kedvezmény illeti meg.

3. Helyi iparűzési adó

3. § (1) Az adó mértéke állandó jelleggel végzett iparűzési tevékenység esetén az adóalap 1,5%-a.
(2)  Ideiglenes  jelleggel  végzett  iparűzési  tevékenység  esetén  az  adó  naptári  naponként  kerül
megállapításra, melynek összege: 1000 Ft/nap.

     4. Záró rendelkezések

4. § (1) E rendelet 2015. január 1. napján lép hatályba.
(2) Hatályát veszti Somlószőlős Község Önkormányzata Képviselő-testületének a helyi iparűzési
adóról  szóló  11/1999.  (  XII.6.)  önkormányzati  rendelete,  valamint  a  kommunális  adóról  szóló
12/1999. ( XII.6.) önkormányzati rendelete.

2014. november  27.
.                                                                                         

           Kiss János Norbert                                                              Szlottáné Turi Edina
   polgármester                                                                          jegyző

Záradék:
A rendeletet a mai napon kihirdetem.
Somlószőlős, 2014. november  28.
                                                                                              Szlottáné Turi Edina
                                                                                                           Jegyző
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