Bodrog Község Önkormányzata Képviselő-testületének
15/2014. (XI.28.) önkormányzati rendelete
a helyi adókról
Bodrog Község Önkormányzata Képviselő-testülete a helyi adókról szóló 1990. évi C. törvény
(a továbbiakban: Htv.) 1. § (1) bekezdésében foglalt felhatalmazása alapján, az Alaptörvény
32. cikk (1) bekezdés h) pontjában meghatározott feladatkörében a következőket rendeli:
1. Általános rendelkezések
1. §

Az önkormányzat Képviselő-testülete a következő helyi adókat vezeti be:
a) magánszemélyek kommunális adója
b) helyi iparűzési adó
c) 1idegenforgalmi adó
2. Magánszemélyek kommunális adója

2.§

Az adó alapja: a lakás és nem lakás céljára szolgáló építmény, a lakásbérleti jog.

3. §

Az adó mértéke
a) lakás 8.000,-Ft/év.
b) beépítetlen telek 8.000,-Ft/év

4. §

Mentes az adó alól
a) valamennyi nem lakás céljára szolgáló építmény
b) szilárd burkolatú út hiányára tekintettel a Rákóczi Ferenc utcában lévő
építmények,
c) a Petőfi Sándor utcában a nem szilárd burkolatú út mellet lévő építmények
23.

Idegenforgalmi adó

4/A. §

Az adó alapja a megkezdett vendégéjszakák száma.

4/B. §

Az adó mértéke személyenként és vendégéjszakánként 250 Ft.

4/C. §

Az adómentességre a Htv. 31. §-ában foglaltak vonatkoznak. Mentes az
adókötelezettség alól az önkormányzat által meghívott bel- és külföldi vendégek.

4/D. §

Az adó beszedésére kötelezett a szállásadó, aki azt a szállás díjjal egyidőben szedi
be.

4/E. §

Az adó bevallására és megfizetésére az adózás rendjéről szóló 2017. évi CL. törvény
rendelkezéseit kell alkalmazni.
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4/F. §
(2)

(3)
(4)
(5)

(1) Az adó beszedésére kötelezett befizetési kötelezettsége teljesítésének
ellenőrizhetősége érdekében a nála elszállásolt vendégekről nyilvántartást vezet.
A nyilvántartásnak tartalmaznia kell:
a) a szálláshely megnevezését és címét,
b) a vendég vezeték- és utónevét, születési helyét, idejét, állampolgárságát,
lakcímét, személyi igazolvány, vagy útlevél számát,
c) a vendég érkezésének és távozásának időpontját,
d) mentességi okot.
A nyilvántartást az egyes bevallási időszakok végén le kell zárni, s meg kell
állapítani a fizetendő adót.
A nyilvántartást úgy kell vezetni és tárolni, hogy az adó megfizetésének, valamint
az adó alapjául szolgáló bizonylatoknak az ellenőrzését lehetővé tegye.
A vendégekről készült nyilvántartás vezetésére kötelezett az önkormányzat
adóellenőre által végzett helyszíni ellenőrzés során köteles a nyilvántartást az
ellenőr rendelkezésére bocsátani.
34.

5.§

Helyi iparűzési adó

(1)

Az állandó jelleggel végzett iparűzési tevékenység eseten az adó évi mértéke az
adóalap 2 %-a.

(2)

Ideiglenes jelleggel végzett iparűzési tevékenység eseten az adó évi mérteke
naptári naponként 5.000 Ft.

6. § (1)
(2)

Ez a rendelet 2015. január 1. napján lep hatályba.
Hatályát veszti a helyi adókról szóló 20/2006. (XII. 11) sz. önkormányzati rendelet,
valamint a helyi adókról szóló 20/2006. (XII. 11) sz. önkormányzati rendeletet
módosításáról szóló 11/2007. (XI. 27.), 11/2008. (XII. 15.), 9/2009. (V.12), 19/2009.
(XII. 15), 5/2010. (IV. 15), 12/2010. (XII. 13.), 10/2011. (X.24.), 13/2011. (XII. 08.),
16/2012. (XI. 28.) önkormányzati rendelet.

Bodrog, 2014. november 27.

Sütő Ervinné
polgármester

dr. Lukács Zoltán
jegyző

Kihirdetési záradék:
A rendeletet 2014. november 28-án kihirdettem.

dr. Lukács Zoltán
jegyző
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Záradék:
Az egységes szerkezetbe foglalást 2019. június 20-án elvégeztem.

dr. Lukács Zoltán
jegyző

