Sajóecseg Önkormányzat Képviselő-testületének
13./2015.{lX.10.}

önkormányzati rendelete

a helyi adók megállapításáról

Sajóecseg

község Önkormányzat

pontjában

meghatározott

bekezdésében

kapott

Képviselő-testülete

feladatkörében
felhatalmazás

eljárva

az Alaptörvény

32.cikk

(1) bekezdés

h./

és a helyi adókról szóló 1990. évi C. tv. 1.§ (1)

alapján a helyi adók megállapításáról

az alábbi rendeletet

alkotja meg

l.§
Sajóecseg önkormányzat

illetékességi területén

a magánszemélyt , egyéb szervezetet, a

magánszemélyek jogi személyiséggel nem rendelkező személyi egyesülését
a./építményadó
b./ helyi iparűzési adó

fizetési kötelezettsége

terheli.
2.§
Építményadó

(l)Az adó alapja az építmény négyzetméterben

számított hasznos alapterülete.

(2) Az adó mértéke: 1650 Ft/m2/év
3.§
Adómentesség
Mentes az adó alól:
(1) A magánszemély tulajdonában
(2) A magánszemélyek

álló lakás

tulajdonában

lévő lakás és

az üdülő

épülethez

tartozó

kiegészítő

helyiségek
(3) a garázs építmények
(4)

Amennyiben

után 97 % mentesség illeti meg a magánszemély adóalanyt

a helyi adókról szóló 1990. évi C. tv. rendelkezései értelmében

vállalkozó, az (1)-(3) bekezdésben megállapított
(5) Szociális mentességet
építményadó

az adó alanya a

mentesség nem alkalmazható.

élvez a nem lakás céljára szolgáló építmények

után

megállapított

alól, aki:

a./ rendszeres szociális segélyben részesül
b./

egyedülálló

nyugdíjas,

akinek

a nyugdíj

a mindenkori

kétszeresét nem haladja meg és más rendszeres havi jövedelemmel

sajátjogú

nyugdíjminimum

nem rendelkezik,

c./az olyan nyugdíjas házaspár, ahol az egy főre jutó jövedelem
nyugdíjminimum

másfélszeresét

a mindenkori

saját jog Ú

nem haladja meg és más rendszeres havi jövedelemmel

nem rendelkezik.
4.§

Helyi iparűzési adó
(l)Állandó

jelleggel végzett iparűzési tevékenység esetén az adó mértéke az adóalap: 1.5 %-a

(2)ldeiglenes jelleggel végzett iparűzési tevékenység esetén az adó mértéke:
a helyi adókról szóló

1990. évi C. tv. 37.§ (2) bekezdés a./

pontja szerinti tevékenysége

végzése után naptári naponként 5.000 .-Ft
b./ pontja szerinti tevékenység végzése után naptári naponként 500.-ft.

5.§

(1) Jelen önkormányzati
1990. évi C. törvény

rendeletben

nem szabályozott kérdésekben a helyi adókról szóló

és az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. tv. rendelkezése az

irányadó.

Záró rendelkezések

(l)Ez a rendelet a kihirdetést

követő 3. napon lép hatályba.

(2)Hatályát veszti az építményadóról
iparűzési adóról szóló 9j1996.(XII.02.)

Inklovics László sk.

szóló lOj1996.(XI1.24.)
önkormányzati

önkormányzati

rendelet és a helyi

rendelet.

Zupkóné Zörgöly Zsuzsa sk.
jegyző

polgármester

Kihirdetési záradék:
A rendelet a Polgármesteri Hivatal hirdetőtábláján történő kifüggesztéssei
20] 5. szeptember]]. napján 8 órakor kihirdetésre került.
Sajóecseg, 2015. szeptember ll.
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