Porpác Község Önkormányzata Képviselő-testülete 10/2004. (XII.8.) önkormányzati
rendelete a magánszemély kommunális adójáról
Porpác Község Önkormányzata Képviselő-testülete (továbbiakban: képviselő-testület) a helyi
adókról szóló módosított 1990. évi C. tv. (továbbiakban: Htv.) 1. § (1) bekezdésében, 5. § b),
6. § a) és c) pontja, valamint a 43. § (3) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján
illetékességi területén magánszemélyek kommunális adójáról a következő rendeletet alkotja:
Az adó célja
1. § Az adó bevezetésének célja a költségvetés pénzeszközeinek kiegészítése a helyi
infrastruktúra fejlesztésére, környezetvédelmi, településtisztasági feladatok ellátására.
Adókötelezettség
2. § Kommunális adókötelezettség terheli azt a magánszemélyt, aki az önkormányzat
illetékességi területén
a) lakás és nem lakás céljára szolgáló épület, épületrész (továbbiakban: építmény),
b) beépítetlen belterületi földrészlet (továbbiakban: telek),
tulajdonjogával, illetve az ingatlan-nyilvántartásba bejegyzett Htv. 52. § (3) pontja szerint
vagyoni értékű joggal (továbbiakban: tulajdon),
c) nem magánszemély tulajdonában álló lakás bérleti jogával
rendelkezik.
Az adó alanya
3. § (1) Az adó alanya az a magánszemély, aki a naptári év (továbbiakban: év) első napján
a) az építmény
b) a telek
tulajdonosa,
c) a lakás bérlője.
(2) Több tulajdonos esetén a tulajdonosok tulajdoni hányadaik arányában adóalanyok.
Amennyiben az építményt, telket az ingatlan-nyilvántartásba bejegyzett vagyoni érékű jog
terheli, az annak gyakorlására jogosult az adó alanya. (A tulajdonos, a vagyoni értékű jog
jogosítottja a továbbiakban együtt: tulajdonos).
(3) Valamennyi tulajdonos által írásban megkötött és az adóhatósághoz benyújtott
megállapodásban a (2) bekezdésben foglaltaktól el lehet térni.
Az adókötelezettség keletkezése, változása és megszüntetése
4. § (1) Az adókötelezettség keletkezésére, változására és megszüntetésére
a) építmény esetén a Htv. 14. § (1)-(3) bekezdésében
b) telek esetén a Htv. 20. § (1)-(3) bekezdésében
c) lakásbérleti jog esetén a Htv. 25. § (2)-(3) bekezdésében
foglaltak az irányadók.
(2) Az építmény használatának szünetelése az adókötelezettséget nem érinti.
Az adó mértéke
5. § Az adó mértéke a 2. §-ban meghatározott adótárgyanként, illetőleg lakásbérleti
jogonként 2.000,- Ft (kettőezer forint)/év.
Az adómentesség
6. § Mentes az adó alól a Htv. 13. és 19. §-aiban meghatározott adótárgy, továbbá
a) építmény esetén: adóalanynak a lakás tulajdonával azonos helyrajzi számú ingatlanon
lévő nem lakás céljára szolgáló - egyébként adóköteles - építménye.

A bejelentés szabályai
7. § (1) Az adózó az adóbevallás benyújtásával jelenti be az adókötelezettségét.
(2) Az adózónak az adókötelezettséget érintő változásról a változást követő 30 napon belül
az erre a célra rendszeresített nyomtatványon tájékoztatni kell az adóhatóságot.
(3) Nem kell újabb bevallást tenni mindaddig, amíg az adókötelezettséget érintő változás
nem következik be.
Az adó megfizetése
8. § (1) Az adózónak az adóhatóság által megállapított adót félévenként két egyenlő
részletben az adóév március 15-ig, illetve szeptember 15-ig az adókivetés első évében, illetve
változás esetén a határozat jogerőre emelkedését követő 15 napon belül kell megfizetnie.
(2) Az adóhatóság - mivel a község postahivatallal nem rendelkezik - a Htv. 42. § (5)
bekezdése szerint előzetes kihirdetés mellett befizetési napot tarthat, amikor az adózók
készpénzben fizethetnek.
Záró rendelkezések
9. § (1) E rendelet 2005. január 1-én lép hatályba.
(2) Az e rendeletben nem szabályozott kérdésekben a helyi adóról szóló módosított 1990.
évi C. tv., az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. tv. rendelkezései az irányadók.
(3) E rendelet hatálybalépésével egyidejűleg a 4/2004. (III.10.) és a 12/1999. (XI.29.)
rendeletekkel módosított 10/1999. (X.11.) rendelet hatályát veszti.
Porpác, 2004. november 29.
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Polgármester
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