Vereb Kiizség Onkorm ányzatátnak
4.12008. (III. 31.) számú rendelete

a magán személyek kommunális adójáról
Vereb Község ÖnkormrányzataKépviselő-testülete a helyi adókról szóló 1990. évi C. tv.
1. $ (1) és (6) bekezdésében(a továbbiakban Htv.) foglalt felhata|mazás alapjrán a helyi
önkormányzatoh'ről szóló 1990. évi LXV. tv. 16. $ (1) bekezdésében biztosított jogkörében
eljárva amagánszemélyek kommunális adójáról a következő rendeletet alkotja:
1.$

Az adő mértéke
Adó tárgyanként illetőleg lakásbérleti j ogonként l 2.000. - Ftl év
2.$

Adómentes
lakóingatlanon elhelyezett vagy awal szorosan
egybeépítettegy darab gépkocsi elhelyezésére szolgáló gépj árműtároló.

A Htv. 13.$ és 19.$ foglaltakon tul

a

3.$

Adókedvezmény
A megállapított adó s}%-anak megfelelő összegú adókedvezmény illeti meg azt az

a) akinek tizlethelyisége egybeépült a Lakőbazzal, azizletLtelyisége utiín,
b) akinek verebi belterületen taláIhatő lakóhaznakhasznáIt ingatlana mellett

c)

adő alanyt

külterületen
gazdasági épülete (pince) találhatő a verebi külteriileten lévő gazdasági épülete után,
aki verebi külterületi lakőházbanéI.
4.$

(l)

Azadóhatóság amagánsze-ély ké.á*:H'#iff'elő adóbírs ág,vagypótléktartozást:
50%-a| mérsékeliha az adóalany az adőévben 6 hónapot meghaladó időtartamban
munkabérbőI szátrmazó jövedelemmel nem rendelkezik és kizarólag:
- munkanélkiili j ráradékból'
- kiegészítő családi pótlékból,
- gyermekgondozási segélyből,
- ápolási díjból'
- idő skoruak jar adékáből,
- rendszeres szociális segélyből él.
(2) Az adóhatóság az adőzo kérelmére az adőév végéiga nyilvríntartott adóra részletfizetést,
fizetési halasztást engedélyez, ha az adóalany:
- egy hónapot meghaladő kőrhazi kezelés alatÍ áll,
- egy hónapot meghaladó, de 6 hónapot meg nem haladó időtartamban a szociális ellátásból kiesik.

s.$
Zárő rendelkezések
(1)E rendeletben nem szabályozott kérdésekbena helyi adókról szóló 1990. évi C.
törvény, és az adőzás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény vonatkozó
rende lkezé s e it kel l aIkalmazni.

@}

Ez

a reirdelet kihirdetése napján lép hatrílyba.

(3}E rcndelet hatrílybalépésévelegyidejűteg a magánszemélyek kommunális adójríról
saóló 21l200l CxI.26.) számí,a4/2004 (III.25.) sziímúésal4l2007 (XII.14.) szátmit
önkormrínyzati rendel et hatály át veszti.
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Kmetz Norbert
jegyző

Záradék: A rendelet kihirdetése megtörtént.
Vereb, 2008. március. 3].
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Vereb Közs ég On korm ány zat képviselőtestiiletén ek
7 l20l1. (xI. 30.) számú önkormány zati r endelete

a magánszeméIyékkommunális adójáról szóló 4/2a08. (III. 31.) száműt
rendelet módosításáról
Vereb Község ÖnkormrínyzataKépviselcí-testülete a helyi adókról szóló 1990. évi C. tv.
1. $ (1) bekezdésében(a továbbiakban Htv.) foglalt felhatalmazás alapján a helyi
önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. tv. 16. $ (1) bekezdésében biztosított jogkörében
eljrárva amagtnszemélyek kommunális adójáról a következő rendeletet alkotja:

l. $ A

magiánszemélyek kommunális adójráról szőIő 4/2008. (III. 31.) számú önkormányzati
rendelet ( a továbbiakban :R.) 1. $ az alábbiak szerint módosul:

,,1. $ Az adó évi mértékea Htv-ben meghatározott adótá!Ígyanként illetőleg lakásbérleti
jogonként évente 14.000.- forint.''

]n.Í

2.

$ Ez a

rendelet 2012, januar 1. lep hatály és hatályát veszti 2012. januar 5.-én
Kihirdetéséről a köqegyzó az önkormányzati hivatal hirdetőtáblájára történő
kifiiggesztéssel gondoskodik.

Vereb, 20IÍ. november 30.
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Kmetz Norbert
körjegyző

Záradék: A rendelet kihirdetése
Vereb, 201]- november

30-

megtörtént.
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