Kapolcs község Önkormányzata Képviselőtestületének
10/2011. (XII.31.) önkormányzati rendelete
A helyi adókról
(egységes szerkezet)

Kapolcs 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. Általános rendelkezések
1. §
(1) Az e rendeletben foglalt szabályok a helyi adókról szóló 1990. évi C. törvényben (a
továbbiakban Htv.) meghatározott adóalanyokra és adótárgyakra terjednek ki. Jelen
rendeletben nem szabályozott kérdésekben a Htv. És az adózás rendjéről szóló 2003.
évi XCII. Törvényben (a továbbiakban: Art.) foglaltak az irányadók.
(2) Kapolcs község Önkormányzata
a.) építményadót,
b.) magánszemélyek kommunális adóját,
c.) helyi iparűzési adót
vezet be.
2. Építményadó
2. §
(1) Az adó alapja az építmény m2-ben számított alapterülete.
(2) Az adó éves mértéke: 500 Ft/m2.
3. §.
A Htv. 13. §-ában felsoroltakon túl mentes az adó alól a magánszemély tulajdonában lévő
lakás, és nem lakás céljára szolgáló építmény és kiegészítő helyiségei, kivéve a
vállalkozási tevékenységre használt építményt és kiegészítő helyiségeit.
3. Magánszemély kommunális adója
3. §
(1) Az adó éves mértéke a Htv. 11. §-ban meghatározott adótárgyanként, illetőleg
lakásbérleti jogonként 24.000,- Ft

4. §1
(1) Az önkormányzat illetékességi területén állandó lakóhellyel rendelkező
magánszemélyeket egy adótárgy után 14.000.-ft. kedvezmény illeti meg.
(2) Mentes a magánszemélyek kommunális adója alól a külterületen lévő nem lakás
céljára szolgáló építmény, telek.

4. Helyi iparűzési adó
5.§
(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 5.000,- Ft.
5. Záró rendelkezések
7. §
(1) E rendelet 2012. január 1. napján lép hatályba.
(2) Hatályát veszti a helyi adókról szóló 9/2004. (IV. 20.) Kt. Rendelet.
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