
somló§zőlős Kiiz§ég Önkormán},Zrta K ép\ i§eló-l c§t ü lcténck
l212016. (x1.25. ) iinkormánYzati rcndc|cte

A hcll i adókról sztiki l l/20l]. ( XI. 28. ) őnkormánlzati rendclct módosítá§áról

S(nnlós7ólijs Kijzsóp Ónko]rlliill),7ala K(,pvjse]ó-tesliilct. a lre]}i a(iól(Iól szrjlo 19t)()- ór,i (',
lijl\ én) l, § (1) bekczclósében kapoll l'e]hatalmazás alapiltn. \,1agvarorsziig A]apliil\ éIl}e ]2.
cikk (]) bckczclés h) pontjátran mcghalálozott ti]adi]lkijlébcll cljáIla a köretkezóket rendeli
clI

l.§ A helyi adókró] szóló ]1/201.1, ( XL 28. ) ijnkoínlíí]\Zali lende]el (1o\,ábbiakball :

Rendclct,) J,§ ( 1) bekc7dése a kijvctkező c) ponttal egésziil ki:
.. c) löldadól \,ezct bc, ''

2.§. A Rendelet ],§ (2) beke7dóse a kiilctkezó c) pontta] egésziii ki:
.. c) 7360009l - l 59098ó.1 Fijlcladó ''

3.§ A Rcndelet ]..S (2) bekezdésc hel},ébc a kö\,elkezó rc de]kezés iépi
,, (2) IdcigIenes.ielleggcl végzett iparl:izési tevókellvség esetén aZ adó naptári naponként k.- l

rIegá]lapitásra. lne]ynek összege : 5,000.-Ft inap."

,l.§ A Rendclct a kö\,etkczó 3.§lÁ ],.S/D a] egcs7til kj:

3/A Földndó

3.§/Á (1) Sonrlószólős község kö7igazgatási tcrii]etén lelepülési adóként 1iildadri
adí)li7ctósi kötelczcttség terhcli a termőfö]d azon 1ijldrész]elét. al1lelv az in{atlan-
n!i]\,ántaíásban szántó. sZóló, gyűnlajlc5ö\. l,cn. rrt. lcgeJo 19r cp ). llcdas. l;rgr l'ásított teúlel
miivelési á8ban \aü n!,ih,ántaitva (tol,ábbiakban| íijldterület). kil,ér,e ha a 1iildrós7]ct az
erdőrő]. az erdij vódelrnéról és aZ erdógazdálkodásró] szóló 2009, é\i xxxvll, lörvénlben
neghat./trozot1 erdónek minősül.
(2) 

^ 
1iildació határozatlan időre kerül bevezetésrc.

(3) A lóldadó alan,,,a - a hcl1, adókróI szóló ]990. óvi C]. 1örvén,"- (t<lr,ábbiakban: lltr,,) 1,1A §
(1) bekezdésébcn rögzített korlátozással - az a nragánszemél) aki a naptári ér, első napján a
lijldtcrtile1 1ulaidonosa. vagv amennvibcn a löldteí-llctct az ilgatlan-nl,ilviintartásbarr
bejegl,zett haszonélvezctijog terheli. az annak gl,akorlásárajogosult. riagy aki a btrlcti.joggal
rcndelkezik az adó alirnya (továbbiakban: trrlajdonos), Több tulajdonos eselén a 1u]ajdonosok
tulajdoni lrányaciuk arányában adóalan1,ok_

3.§ /B ( ]) Az adóköteIczettség a tulajdonjog. \,ag}.oni éíékű iog lncgs7cr.zósét kö\,ető é\, első
napjá1 ke]etkczik.
(2) AZ adóki]telc7ettséget érintő \,áltozást aköl,etkezó ór,első napjától kell 1igl,elembe verrni
(3) Az adókötelezettsóg a lü]dterülct elide8cnítés é!ének utolsó napján szűnik rrrcg,
(4) Az adóalany adókötelezettségót éIintó \,áltozásokát mindelr esctben bcjc]cntósj
kötelezettség terheli a \,áltozást követó 15 napon bcliil. meltet aZ e cé]ra rendszelesitett, az ],
lnel]éklet szcrinti n}ontatványon kell bejelenteni.
(5) Valamennyi tulajdonos álta] íráSban megkötött és adóhalósághoz ben)újtott
ncgállapodásbarr (szeződésbcn) a tulajdonosok az adóalanl,isággal kapcsolatos jogoKial és
köteIezcttségekkel egy tulajdonost is t'elruIráZhatnak.

3.§/C (1)A 1öldadó alapja a ldldterü]et hekt.irban (ha) számitott nag},sága.
(2) A 1ijldadó nléftóke egységescn l,500.- Ft/megkezdet1 hektárré\,



3,§/D (I)Az adóalan) ok bt,val]ás útián tiirténii adókilctósscl tcsznck clcgct

adókötelezettségúknck,
(2) A ö]dadí)t .\cnlc kél e8}enl(iíc IésZlelbcrr kcll nregliz,etni,
(] ) A7 clsó résl]et ti7ctési haláridcic a löldudó beYczclésének é\ ében úprilis l5,- nuid nirlden
érurátcius15..arlrásoclikrószletli^lésihalirideienlilldcnirszeptcrnber15,napie,
(.l) A tijldadó bcvczctésélrek óróbcrr az adóatan1 az é\ ápriiis 30, napiáig kötcies az adir

lnctsállapílásáho7 szüksóges \ alan]cnn}i - az ijnkormátl)4li adóharirság által rendszeresilelt,

az l. nrclléi,lerben találhaló n)onlknán)on adatot szolgáitatni az adott é\ január 0l-j!,i

á]iapotának meglileliicn.
(5) Az adóalanlnak ncm kell újabb bcva]lóst rennie rlirrdaddig.
(ad(ikinelc7cttsóge1) érintíi \1tlto7á§ üefi kajlctkc7cü be,

5. § E rendclct 20l7. január l, napján lép hatál},ba.

anleddig a fuldadót

201ó. nov€mber 24.
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Záradék:
A rendc]etet a mai napon kihildetem.
Sonrlllsz-őlős_ 20l 6. noveDlbcl 25.
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