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Hatály: 2015.IX.1.-

Gosztola Község Önkormányzata képviselő-testületének
11/2010.(XII.10.) önkormányzati rendelete
a helyi adókról
Gosztola Község Önkormányzata képviselő-testülete a helyi adókról szóló 1990. évi
C. törvény 1. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján az Alkotmány 44/A. §
(1) bekezdés d) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
1. §

2. §

3. §

4. §

5. §1
6. §
7. §2

1
2

Állandó jelleggel végzett iparűzési tevékenység esetén a helyi iparűzési adó
évi mértéke az adóalap 2%-a.
(2)
Ideiglenes jelleggel végzett iparűzési tevékenység esetén a helyi iparűzési adó
mértéke naptári naponként 3000 Ft.
A magánszemélyek kommunális adójának mértéke
a)
a település külterületében lévő nem lakás céljára szolgáló építmény
után évente 16 000 Ft,
b)
adótárgyanként, illetve lakásbérleti jogonként - az a) pontban foglaltak
kivételével - évente 12 000 Ft.
Mentes a 2. §-ban meghatározott adó alól:
a)
az a telek, amely a hatályos jogszabályi előírások vagy jogerős
hatósági határozat rendelkezése szerint nem építhető be,
b)
a lakás céljára szolgáló építménnyel azonos helyrajzi számon
elhelyezkedő, a lakástól különálló építmény.
(1)
A 2. § b) pontjában meghatározott adómértékből 6000 Ft kedvezményben
részesül az az adóalany, aki az adóév első napján a lakcímbejelentés szabályai
szerint nyilvántartásba vett lakóhellyel rendelkezik az önkormányzat
illetékességi területén.
(2)
A 2. § a) pontjában feltüntetett adótárgyra vonatkozóan az adóalanyt
a)
8000 Ft kedvezmény illeti meg
aa)
azon építmény után, melynek használatbavételi engedélye
1992. január 1. előtt jogerőre emelkedett,
ab)
azon engedély nélkül épült, vagy anélkül használatba vett
építmény után, melynek tényleges használatbavételére 1992.
január 1. előtt sor került.
b)
4000 Ft kedvezmény illeti meg azon építmény után, melybe egyetlen
közmű sincs bevezetve.
Az idegenforgalmi adó
a)
alapja a megkezdett vendégéjszakák száma,
b)
mértéke: személyenként és vendégéjszakánként 200 Ft.
Ez a rendelet 2011. január 1-jén lép hatályba.
(1)
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