Káptalantóti Község Önkormányzat Képviselő-testületének
4/2014. (X. 8.) önkormányzati rendelete
a helyi adókról
(Egységes szerkezet. Módosításokkal egybefoglalva és lezárva: 2017. december 15.)

Káptalantóti Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a helyi adókról szóló 1990. évi
C. törvény 1. § (1) bekezdésében valamint az 5. § a), b) és c) pontjaiban kapott felhatalmazás
alapján, Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (1) bekezdés h) pontjában meghatározott
feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
1. Általános rendelkezések
1. § (1) Káptalantóti Község Önkormányzata
a) építményadót,
b) magánszemély kommunális adóját,
c) idegenforgalmi adót,
d) helyi iparűzési adót vezet be határozatlan időre.
(2) Az e rendeletben megállapított adót, mely az Önkormányzat bevétele, az alábbi számlákra
kell megfizetni:
a) 11748052-15427906-02440000 Építményadó beszedési számla
b) 11748052-15427906-02820000 Magánszemély kommunális adója
c) 11748052-15427906-03090000 Idegenforgalmi adó
d) 11748052-15427906-03540000 Helyi Iparűzési adó.
2. Építményadó
2. § (1) Az adó alapja az építmény m2-ben számított hasznos alapterülete.
(2) Az adó éves mértéke: 150,- Ft/ m2.
(3) A helyi adókról szóló 1990. évi C. törvény (a továbbiakban: Htv.) 13. §-ában felsoroltakon
túl mentes az adó alól a magánszemély tulajdonában lévő, lakás céljára szolgáló épület,
épületrész és kiegészítő helyiségei, kivéve a vállalkozó üzleti célt szolgáló építménye.
2/A. §1 Az adó mértéke reklámhordozó esetén 0 Ft/m2
3. Magánszemély kommunális adója
3. § (1) Mentes az adó alól:
a) a Htv. 12. §-ában meghatározott adóalany belterületi nem lakás céljára szolgáló épülete,
épületrésze és kiegészítő helyiségei,
b) a Htv. 18. §-ában meghatározott adóalany telke.
(2) Az adó éves mértéke:
a) a lakás céljára szolgáló épület, épületrész után, illetőleg lakásbérleti jogonként 10.000 Ft,
b) a külterületi nem lakás céljára szolgáló épület, épületrész után 3.000 Ft.
(3) A kivetett éves adó az adóalany választása szerint havonta egyenlő részletekben is
megfizethető. A havi egyenlő részletek fizetése esetén az adó éves díjának első felét június
15. napjáig, második felét december 15. napjáig kell megfizetni.
1

A 2/A. §-al kiegészítette a 16/2017. (XII. 15.) rendelet. Hatályba lépés napja: 2018. január 1.

4. Idegenforgalmi adó
4.§ (1) Az adó alapja a megkezdett vendégéjszakák száma.
(2) Az adó mértéke személyenként és vendégéjszakánként 150,- Ft.
5. § (1) A befizetés és a bevallás időpontja a negyedévet követő hó 15. napja, ha a beszedett
adó összege a beszedés hónapjában vagy halmozottan a 2.500 Ft-ot nem éri el.
(2) Az adóbeszedésre kötelezett az általa beszedett adóról az adó alapjának és összegének a
megállapítására alkalmas idegenforgalmi adó nyilvántartást (a továbbiakban: nyilvántartás)
vezet és az adózónak bizonylatot (nyugtát) ad.
(3) A nyilvántartást az adó beszedésére kötelezett a tárgyévet követő március 31. napjáig
köteles az önkormányzat jegyzője részére leadni.
(4) Az adóhatóság a helyszíni ellenőrzés során ellenőrizheti a nyilvántartás vezetését. Ha a
nyilvántartás nincs vezetve vagy a helyszínen tapasztaltak mást mutatnak, az adóhatóság
jogosult a vendégek számáról más módon is meggyőződni.
5. Helyi iparűzési adó
6. § (1) Az adó mértéke állandó jelleggel végzett iparűzési tevékenység esetén az adóalap 1,7
%-a.
(2) Ideiglenes jelleggel végzett iparűzési tevékenység esetén az adó mértéke naptári
naponként 3.000,- Ft
6. Záró rendelkezések
7. § (1) A rendelet 2015. január 1. napján lép hatályba.
(2) Hatályát veszti Káptalantóti Község Önkormányzat Képviselő-testületének a helyi adókról
szóló 16/2011. (XII.14.) önkormányzati rendelete.

Csom Károlyné sk.
polgármester
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Záradék:
A rendelet kihirdetve: 2014. október 8.

Lutár Mária sk.
jegyző

Egységes szerkezetben. Módosításokkal egybefoglalva és lezárva, az önkormányzat
hirdetőtábláján kihirdetve: 2017. december 15.

Lutár Mária
jegyző

