
; ,;. Borgata Kozseg Onkormanyzata Kepviselo-testuletenek,.; : V 

8./2013. (XI.07.) onkormanyzati rendelete 

a helyi adokrol 

Borgata Kozseg Onkormanyzatanak Kepviselo-testiilete a helja adokrol szolo 1990. evi C. 
torveny 1. §-anak (1) bekezdeseben valamint 43. § (3) bekezdeseben kapott felhatalmazas 
alapjan, Magyarorszag helyi onkormanyzatairol szolo 2011. evi C L X X X I X . torveny (a 
tovabbiakban: Motv.) 13. § (1) bekezdesenek 13. pontjaban meghatarozott feladatkoreben 
eljarva a helyi adokrol az alabbi rendeletet alkotja: 

I. Fejezet 

VAGYONI TIPUSTJ ADOK 

1. Epitmenyado 

1. § 

(1) Az epitmenyado alapja az epitmeny m^-ben szamitott hasznos alapteriilete. 

(2) Az epitmenyado merteke 380 Ft/m'^/ev. 

(3) Mentes az epitmenyado alol az ingatlan-nyilvantartasban lakaskent, lakohazkent 
bejegyzett epiilet. 

2. Telekado 

2. § 

(1) A telekado alapja a telek negyzetmeterben szamitott teriilete. 

(2) A telekado merteke zartkerti ingatlanok eseten 50 Ft/m'^/ev, egyeb ingatlanok eseten 
100 FtW/ev. 

II. Fejezet 

KOMMUNALIS JELLEGU ADOK 

3. Maganszemely kommunalis adoja 

3. § 

(1) A maganszemely kommunalis adojanak merteke adotargyankent, illetoleg lakasberleti 
jogonkent evi 4.200,- Ft. 

(2) Mentes a maganszemely kommunalis adoja alol 

a) a nem lakaskent nyilvantartott ingatlan tulajdonosa, 

b) a telek tulajdonosa. 

3. Idegenforgalmi ado 

4. § 

(1) Az idegenforgalmi ado alapja a megkezdett vendegejszakak szama. 

(2) Az idegenforgalmi ado merteke szemelyenkent es vendegejszakankent 300 Ft. 

5. § 



(1) Az adobeszedesre kotelezett az adokotelezettseg keletkezeset, annak bekovetkeztetol 
(a tevekenyseg megkezdesetol) szamitott 15 napon beliil koteles az adohatosagnal 
irasban bejelenteni (bejelentkezes). 

(2) Az adobeszedesre kotelezettnek e minoseget az (1) bekezdes szerinti hataridoben 
akkor is be kell jelentenie, ha mas adokotelezettseg nem terheli. 

6. § 

(1) Az adobeszedesre kotelezettnek az altala beszedett helyi adorol a targyhonapot koveto 
ho 15-eig kell bevallast tennie es az adot az adohatosaghoz befizetnie. 

(2) A fizetendo idegenforgalmi adot az adobeszedesre kotelezett akkor is tartozik 
befizetni, ha annak beszedeset elmulasztotta. 

7. § 

(1) Az ado beszedesre kotelezett az altala beszedett adorol az ado alapjanak, a mentesseg 
jogcimenek, az ado osszegenek megallapitasara alkalmas nyilvantartast vezet. 
Nyilvantartas - az eltoltott vendegejszaka helyen - a vendegkonyv, vagy azzal 
egyenertekii analitikus nyilvantartas (tovabbiakban egyutt: Nyilvantartas). 

(2) A Nyilvantartasnak tartalmaznia kell az igenybevevo nevet, lakcimet, 
utlevelenek,vagy szemelyi igazolvanyanak szamat, sziiletesenek helyet es 
idejet,megerkezesenek es tavozasanak idejet, az eltoltott vendegejszakak szamat, az 
adomentessegre jogosito tartozkodas pontos megjeloleset, valamint a beszedett 
idegenforgalmi ado osszeget. 

(3) Az adomentesseg igenybevetelehez az adohatosag nyomtatvanyt rendszeresit (a 
tovabbiakban: Nyilatkozat), melyet az ado beszedesere kotelezettnek kell az adoalany 
rendelkezesere bocsatania. 

(4) Az adoalany a Nyilatkozat kiallitasaval igazolja a mentessegre valo jogosultsagot, 
kiveve ha a jogosult eletkora a 18. eletevet nem eri el, es ennek tenye a 
Nyilvantartasbol egyertelmiien megallapithato. 

(5) Munkavegzes miatti mentesseg eseten a munkaltato altal kiadott igazolas felmentest 
ad a Nyilatkozat kiallitasa alol. Az igazolasnak tartalmaznia kell a vendeg 
(alkalmazott) nevet, az erkezes es a tavozas napjat, az adomentesseg jogcimet, a 
munkaltato adatait. 

8. § 

Az ado beszedesere kotelezett bejelentesi, bevallasi, adatszolgaltatasi kotelezettsegenek az 
adohatosag altal rendszeresitett nyomtatvanyon tesz eleget. 

III. Fejezet 

HELYI IPARUZESI ADO 

9. § 

(1) A helyi iparuzesi ado merteke allando jelleggel vegzett iparuzesi tevekenyseg eseten 
az adoalap 2%-a. 

(2) Az adoatalany osszege az ideiglenes jelleggel vegzett iparuzesi tevekenyseg eseten 
naptari naponkent 1000 Ft. 



(3) Az ideiglenes jelleggel vegzett ipariizesi tevekenyseget vegzo adoalany a 
tevekenyseget annak megkezdesekor koteles az onkormanyzati adohatosagnal 
(Borgata Kozseg Onkormanyzatanak jegyzoje) bejelenteni. 

(1) Ez a rendelet 2014. januar 1-en lep hatalyba. 

(2) A rendelet hatalybalepesevel egyidejiileg hatalyat veszti 

a) Borgata Kozseg Onkormanyzata Kepviselo-testiiletenek a helyi ipariizesi adorol 
szolo 9/2007. (XI. 10.) onkormanyzati rendelete, 

b) Borgata Kozseg Onkormanyzata Kepviselo-testiiletenek a telekadorol szolo 
11/2007. (XI. 10) onkormanyzati rendelete, 

c) Borgata Kozseg Onkormanyzata Kepviselo-testiiletenek az epitmenyadorol szolo 
5/2008. (VII.31.) onkormanyzati rendelete, 

d) Borgata Kozseg Onkormanyzata Kepviselo-testiiletenek a maganszemelyek 
kommunalis adojarol szolo 6/2008. (VII.31.) onkormanyzati rendelete, 

e) Borgata Kozseg Onkormanyzata Kepviselo-testiiletenek az idegenforgalmi adorol 
szolo 20/2009. (XII. 17.) onkormanyzati rendelete. 

IV. Fejezet 

ZARO RENDELKEZESEK 

10. § 

jegyzo 


